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 حالَالفَو حجاَالن قلَّعوفي أَوقَاتها،  هاَتمقاَإِبِ مهرمأَو ،هدباَى علَع ةَالَالص ضري فَذالَّ ِهللا دماحلَ
. والصالَةُ والسالَم علَى رِكَناملُو ِءشاَحالفَ نِع ةًيهناَو ،رِفْالكُو نمياَاِإل نيب ناًقاَرفُ هاَلَعجوبِالْمحافَظَة علَيها، 

لُوا ، ونقَمِياَالق قح"، وعلَى آله وأَصحاَبِه الَّذين قاَموا بِأَمرِه يلّصي أُنِومتيأَر ماَا كَولُّصنبِيِّناَ محمد القاَئلِ: "
   . أَماَّ بعد:نِيالدّ مِوى يلَإِ مهلَيبِس كلَسو مهوذْا حذَح نى ملَعو ،إِلَيناَ صالَته كَماَ رأَوه يصلّي

ފަހެ ނަމާދަކީ އިސްލާމްވުމަށްފަހު، މީހާ 
. އެކަމާ  އެންމެބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ އަޅުކަމެވެ

ގެ އިސްލާމްކަން ފާޅުނުވާނެ ނުލައި، އެއްވެސް މީހެއް
. އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ  އަޅުކަމެވެ
. ފަހެ ފަރުޟު  ޙިސާބު ބެއްލެވޭނެ ޢަމަލެވެ
ފަސްނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެ މީހާ ސުވަރުގެ 
. އަދި ނަމާދަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް،  ވަންނަހުއްޓެވެ
ނަމާދު އަޅައިފި މީހާ އަބާއްޖަވެރިވެ، 

.ނާކާމިޔާބު   ވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ
. އެބަހީ ފަހެ މިފޮތަކީ ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން  އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ފޮތެއްގެ ޚުލާޞާއެކެވެ

" "  ީމިފޮތް އެކުލަވައިލަން ޖެހުނ . "ގެ ޚުލާޞާއެވެ "  ްދިގުކަމުން ބައެއ
. ބޭފުޅުންނަށް އެފޮތް ވިދާޅުވަން ދަތިކަމަކަށް ވެގެ   ން، އެކަމުގެ ޝަކުވާ އަޅުގަނޑާ ހަމައަށް ފޯރީމައެވެ

ފަހެ މިފޮތް ޚުލާޞާކުރުމުގައި، މައްސަލަތަކުގެ އިޚުތިލާފުތައް ދޫކޮށްލައި، ހަމައެކަނި 
. އަދި ގިނަމީހުންނަށް އެނގޭ، މަޝްހޫރު  ޢިލްމުވެރިން ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރީމެވެ

.ތައްވެމައްސަލަތަކުގައި ދަލީލު "އަދި މިފޮތުގެ ނަމަކަށް  ސް ދޫކޮށްލީމެވެ  "  ެގ
 .   ނަމުން ނަން ދިނީމެވެ
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އިތުރު ތަފްޞީލަކަށް ބޭނުންފުޅު މައްސަލައެއްގައި ފަހެ މިފޮތް ވިދާޅުވަމުންދާއިރު، 
. އިން "" ވެއްޖެނަމަ،   އެމައްސަލަ ވިދާޅުވާށެވެ

އުޚުތުންނަށް ނަމާދު އޭގެ  ،ލޮބުވެތި އެންމެހާ އަޚުންނާއި ،ގަނޑަށާއިއަޅުهللا ދުޢާއަކީ މާތް
. އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން ނަމާދު  ،ވަގުތުގައި ބަރާބަރަށް އަދާކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤުދެއްވުމެވެ

އަޅަމެންނަށް އެނަމާދުކުރަން އެންގެވި ގޮތަށް  ،އަޅަމެންނަށް ގެނަސްދެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ
  ފީޤުދެއްވުމެވެ.މުގެ ހެޔޮ ތައުނަމާދުކުރު

هلَى نع ساَر نمو بِهحصو هلَى آلعو دمحبِيِّناَ من هلْقرِ خيلَى خع كباَرو لَّمسلَّى اُهللا وصو جِه
  واستن بِسنته إِلَى يومِ الدّينِ.
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  ުަނމާދ  

.  الصالة ގެ  صالةގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ ދުޢާއެވެ
އެވެ. ގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅު ހިމެނެهللاމިމާނާގައި 

[r  q     xw  v  u   t   sZ  ) :١٠٣التوبة( 
މާނައީ: "އަދި ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް 
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުގެ  ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ

".   ދުޢާ އެއުރެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމުގައި ވެއެވެ
ގެ ޝަރުޢީ މާނައަކީ ޚާއްޞަ  الصالةދެންފަހެ 

ޚާއްޞަ ޢަމަލުތަކަކާއި، ދުލުން ކިޔޭ  ،ނިޔަތަކާއެކު
ތަކުބީރުން  ،ޚާއްޞަ ބަސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ

. އެބަހީ ނަމާދެވެ. ،ފެށި   ސަލާމުން ނިމޭ އަޅުކަމެކެވެ
  

  ިއްސލާމް ީދުނަގިއ ަނމާުދގެ ަމޤާމް 
ވެއެވެ. އެއްވެސް އަޅުކަމަކަށް ދެވިފައި ނުވާ މަޤާމެއް އިސްލާމް ދީނުގައި ނަމާދަށް ދެވިފައި

 .  rرسول اهللا ފަހެ ނަމާދަކީ އޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ދީން ޤާއިމުވެ އޮންނަ ދީނުގެ ތަނބެވެ
 .   )1("رأْس اَألمرِ اِإلسالَم، وعموده الصالَةُ، وذروةُ سناَمه اجلهاَد في سبِيلِ اِهللا"ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ

 : . (އެބަހީ ބޯލަ"ދީނުގެ އަޞްލަކީ އިސްލާމާނާއީ .) އަދި އެދީނުގެ ނމްކަމެވެ ބައި ކިޔަމަންގަތުމެވެ
. އަދި އެދީނުގެ ކުރިބޯއްޓަކީ  ."هللاތަނބަކީ ނަމާދެވެ رسول اهللا އަދިވެސް  ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމެވެ

r  . ، هلمع رئساَ حلَص تحلَص نْإِ، فَةُالَالص ةمياَقالْ موي دبعالْ هبِ بسحاَي ماَ لُوأَ"ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ
فَ نْإِوسدفَ تسساَ دئر عملއެކަމަކުން އަޅާގެ ޙިސާބުބެއްލެވޭނެ އެންމެ  ،މާނައީ: "ޤިޔާމަތް ދުވަހު )2("ه

ފުރަތަމަ ޢަމަލަކީ ނަމާދެވެ. ފަހެ ނަމާދު ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ރަނގަޅުވާ 
. އަދި  ."ހުއްޓެވެ   ނަމާދު ފާސިދުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ފާސިދުވާ ހުއްޓެވެ

                                                           
 رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. )1

 رواه الطّرباين يف األوسط وصححه األلباين. )2
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  ަނމުާދ ެއޅުުމގެ ުޙުކމް 
ނަމާދު އެޅުމަކީ ދީނުން ބޭރުވާ ކުފުރެއް ކަމަށް އުއްމަތުގެ  ،ނަމާދަށް އިންކާރުކުރާ ޙާލު

. ދެންފަހެ ނަމާދު ފަރުޟުވެ ގެންވާ ކަމަށް ހުރިހާ ދަންނަބޭކަލުން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
އިޢުތިޤާދުކޮށް އެކަމަށް އީމާންވުމާ އެކު ކަންނެތްކަމުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޢުޛުރަކާ ނުލައި 
ފަރުވާކުޑަކަމުން ނަމާދު އެޅުމަކީވެސް ކުފުރެއް ކަމަށް އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤަތުލު ވާޖިބުވެގެންވާ 

 rرسول اهللا ފަހެ  .ކަމަށް އެތައް ޞަރީޙަ ނައްޞެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
. މާނައީ: "މީހާއާ ޝިރުކާ   )1("بين الرجلِ وبين الشرك والْكُفْرِ ترك الصالَة" ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ

"(. . (އެބަހީ ނަމާދު އެޅުމުން އެހުރަސް ނެތިގެން ދާނެއެވެ  އަދި ކުފުރާ ދެމެދުގައިވާ ހުރަހަކީ ނަމާދެވެ
. r رسول اهللاއަދިވެސް  الْعهد الَّذى بيننا وبينهم الصالَةُ فَمن تركَها فَقَد " ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ

2("كَفَر(  . ) ދެމެދުގައިވާ ޢަހުދަކީ ނަމާދެވެ މާނައީ: "އަހުރެމެންނާއި އެބައިމީހުންނާއި (މުނާފިޤުންނާއި
."ފަހެ އެނަމާދު އަޅައިފި މީހާ ކާފިރުވެއްޖެކަން ކަށަ   ވަރެވެ

  

  ެއަބެޔްއގެ ަމްއަޗްށ ަނމުާދުކުރްނ ވާިޖުބެވގްެނވާ ީމުހން 
. ފަހެ  ބުއްދި  ،މުސްލިމުނަމާދަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްރުކުނުގެ ތެރެއިން އެއްރުކުނެވެ

  ބާލިޣުވެފައިވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ނަމާދުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. ،ސަލާމަތުން ހުރި
ށް ނަމާދުކުރުން ވާޖިބު ނުވި ކަމުގައިވިޔަސް އެކުއްޖާގެ އުމުރުން ހަތް ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަ

އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިން އެކުއްޖާއަށް ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.  ،އަހަރު ފުރުމާ އެކު
. އެ އީ އަދި ދިހަ އަހަރު ފުރުމުން ނަމާދު ނުކުރުމުގެ މައްޗަށް އެކުއްޖާއަށް އަދަބުދޭން ޖެހޭނެއެވެ

އެކަމުގެ މައްޗަށް އެކުއްޖާ ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބާލިޣުވާންވާ އިރަށް އެކަމަށް އެކުއްޖާ އާދަކުރުވުމަށެވެ. 
.  rرسول اهللا  واضرِبوهم علَيها  ،مروا أَوالَدكُم بِالصالَة وهم أَبناُء سبعِ سنِني"ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ

شاُء عنأَب مهونِنيرِ س، ف مهنيقُوا بفَراجِعِ يوضމާނައީ:"ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ  )3("الْم
. އަދި ދިހަ އަހަރު  ދަރިންނަށް، އެކުދިންނަށް ހަތް އަހަރު ފުރޭ ހިނދު ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރާށެވެ

                                                           
 داود والترمذي وابن ماجه. رواه أمحد ومسلم وأبو )1

 رواه أمحد وأصحاب السنن وصححه األلباين. )2

 رواه أمحد وأبو داود واحلاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وحسنه األلباين. )3
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) އެކަމުގެ މައްޗަށް އެކުދިންނަށް  . އަދި (އެއުމުރުގައި) ފުރޭ ހިނދު (ނަމާދު ނުކޮށްފިނަމަ އަދަބުދޭށެވެ
. (އެބަހީ އެއް ތަންމައްޗެއްގައި ދެކުދިން ނިދަން  ތަންމަތިތަކުގައި އެކުދިންގެ ދެމެދު ވަކިކުރާށެވެ

"(.   ތިބިޔަ ނުދޭށެވެ
  

  ަފުރުޟ ަނމުާދަތުކގެ ަޢަދދު 
. މާތްهللا ރެޔަކާއި ދުވާލު މާތް  ރުއްސުންލެއްވިهللا ފަރުޟުކުރައްވާފައިވަނީ ފަސް ނަމާދެވެ

. އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ  طَلْحة بن عبيد اهللا . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އޭ  rرسول اهللا މީހަކު  . ފަހެ އޭނާ ދެންނެވިއެވެ . އޭނާގެ ބޯވަނީ ހޭވިފައެވެ ގެ އަރިހަށް އައެވެ

! ނަމާދުތަކުން މާތްهللا ފަރުޟުކުރެއްވި ވަރު އަހުރެންނަށް އަހުރެންގެ މައްޗަށް هللا ގެ ރަސޫލާއެވެ
. އެކަމަކު ތިބާ ސުންނަތް  . "ފަސް ނަމާދެވެ ! ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ބުނެދެއްވާށެވެ

".   )1(ނަމާދެއް ކޮށްފިއްޔާ ހަމަރަނގަޅެވެ
  

  ަނމުާދގެ ަވގުތަުތއް 
. هللاރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދުهللا މާތް އެކަލޭގެފާނު ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން  ގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ.  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
. ފަހެ އިރު މެދުން ފިލި ހިނދު އެކަލޭގެފާނު މެންދުރު  ،ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ

. ދެން ޢަޞުރު ނަމާދު ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަ ރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
. ތެދުވެ . ފަހެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ  ދެންނެވިއެވެ ވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ

. ދެން މަޣުރިބު ވަގުތު  ،ދިގުމިނާ އެއްވަރުވީ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޢަޞުރު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
. ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު  ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

. ދެން ޢިޝާ ވަގުތު  ،ފަހެ އިރުއޮއްސުނު ހިނދު އެކަލޭގެފާނު މަޣުރިބު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
. ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ.  އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

. ދެން ފަތިސް ވަގުތު  ،ވިލާ އޮއްސުނު ހިނދުފަހެ ރަތް އެކަލޭގެފާނު ޢިޝާ ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
. ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ.  އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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.  ،ފަހެ ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވީ ހިނދު ދެން އަނެއް ދުވަހު އެކަލޭގެފާނު ފަތިސް ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
މެންދުރު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. ތެދުވެވަޑައިގެން 
. ފަހެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރުވީ ހިނދު  ،ނަމާދުކުރައްވާށެވެ

. ދެން ޢަޞުރު ނަމާ ދު ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އެކަލޭގެފާނު މެންދުރު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
. ފަހެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ  . ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

އެކަލޭގެފާނު ޢަޞުރު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ.  ،ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނުގެ ދެގުނައާ އެއްވަރުވީ ހިނދު
އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގަތީ ދެދުވަހުވެސް އެއް  ދެން މަޣުރިބު ވަގުތުގައި

. ދެން ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނުވަތަ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ވޭތުވި ހިނދު  ،ވަގުތެއްގައެވެ
) ޢިޝާ  . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު (އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގަތެވެ

. ދެން ފަތިހު ވަރަށްބޮޑަށް އަލިވީ ހިނދުނަމާދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު  ،ކުރެއްވިއެވެ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ފަތިސް  . ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

. ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ދެވަ . ދެން ޖިބްރީލުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ ގުތުގެ ދެމެދުގައި ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
".   )1(އެވަނީ އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ

. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތްފަހެ  ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. "ފިނިގަދަ ދުވަހެއްނަމަ . އަދި  rرسول اهللا  ،ވިދާޅުވިއެވެ މެންދުރު ނަމާދު އަވަސްކުރައްވައެވެ

." ހޫނުގަދަ ދުވަހެއްނަމަ އެކަލޭގެފާނު   )2(މެންދުރު ނަމާދު ލަސްކުރައްވައެވެ
 ،އަޞުރު ނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ އިރު މެދުން ފިލާ ވަގުތު އިންނަ ހިޔަނިކޮޅު ނުލައި 

. އަދި އޭގެ ހިޔަނި އޭގެ ދެގުނައާ  އެއްޗެއްގެ ހިޔަނި އޭގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރުވާ ވަގުތުންނެވެ
. ދެން އެބަހީ އިރު ރަތްވެއްޖައުމާ ހަމައަ ،އެއްވަރުވަންދެން ށް ޢަޞުރު ނަމާދު ވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ

. އެއީ އެވަގުތުގައި ޢަޞުރު  އެވަގުތުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސުމާ ދެމެދު އެއޮންނަ ވަގުތުކޮޅު ދަންނައެވެ
. އަދި އެވަގުތަކީ  އަށް ޒިކުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތެކެވެ. هللاނަމާދުކުރުން މަކުރޫހަ ވަގުތެކެވެ

ޢަޞުރު ނަމާދު އިރުއޮއްސުމާ ހަމައަށް ފަސްކޮށްގެން  ،ދިމާވެގެން މެނުވީ ޟަރޫރީ ޙާލަތެއް
. އެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ މީހާ އޭނާގެ ކިބައިން  ،އެވަގުތު ޢަޞުރު ނަމާދުކުރިޔަސް ،ނުވާނެއެވެ

. މިސާލަކަށް ދަތުރުވެރިޔަކު ދަތުރުން އާދެވުނީ އެވަގުތު ކަމުގައިވާނަމަ  އެއީ އޭނާއަށް ،ފުދޭނެއެވެ
. އަދި އެއްވެސް ޢުޛުރެއް ނެތި އެވަގުތާ ހަމައަށް ޢަޞުރު ނަމާދު  ދިމާވި އެފަދަ ޙާލަތެކެވެ

                                                           
 رواه أمحد والنسائي والترمذي. )1

 رواه البخاري. )2
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. އެކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا ފަސްކުރުމަކީ މުނާފިޤުންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް  ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ
.  ،الشيطَان قَام يِحتى إِذَا كَانت بين قَرن ،تلْك صالَةُ الْمنافقِ يجلس يرقُب الشمس" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 ذْكُرا الَ يعبا أَرهقَريالً اَهللافَنا إِالَّ قَليهއޭނާ އިރަށް  )1("ف . މާނައީ: "އެއީ މުނާފިޤު މީހާގެ ނަމާދެވެ
. ޝައިޠާނާގެ ދެދަޅުގެ ދެމެދަށް އިރު ވަންނަ ހިނދު (އެބަހީ  ހުޅަނގު ފަރާތު ބަލަބަލައި އިނދެއެވެ

. އަދި އެހަތަރު  ) ތެދުވެ އަވަސް އަވަހަށް ހަތަރު ރަކުޢަތް ކޮށްލައެވެ އުދަރެހުގައި އިރު ޖެހޭ ހިނދު
."هللاރަކުޢަތުގައި ވަރަށް މަދުން މެނުވީ އޭނާ    އަށް ޒިކުރެއްވެސް ނުކުރެއެވެ

. އަދި ރަތްވިލާ އޮއްސި އްޖައުމަށް މަޣުރިބު ނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތުންނެވެ
. ގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން  rرسول اهللا ފަހެ  ދާންދެން އެވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ

ގައި ދެދުވަހުވެސް މަޣުރިބު ނަމާދުކުރެއްވީ އެއް ޙަދީޘުނަމާދުތަކުގެ ވަގުތުތައް ބަޔާންކޮށްދެވި 
. އެ  . އެއީ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތެވެ ނީ މަޣުރިބު ނަމާދު އަވަސްކޮށް ޙަދީޘް ދަލީލުކުރަވަގުތެއްގައެވެ

.   ފުރަތަމަ ވަގުތުގައި ކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ކަމަށެވެ
. އަދި ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި  ޢިޝާ ނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ ރަތްވިލާ އޮއްސުމުންނެވެ

.އެވަގުތު ދެމިގެ ،ނުވަތަ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ވޭތިވުމާ ހަމައަށް ،ވޭތިވުމާ ހަމައަށް ޢިޝާ  ންވެއެވެ
އެބަހީ ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔާ  ،ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް އެނަމާދުގެ އިޚްތިޔާރީ ފަހު ވަގުތަށް

. މާތް ،ނުވަތަ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ހަމައަށް ،ހަމައަށް هللا ފަސްކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
. އެއްރެއަކު ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ رسول ވެ

. އަދި  rاهللا  . އެއީ ރޭގަނޑުގެ ބޮޑުބައެއް ވޭތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ ޢިޝާ ނަމާދު ފަސްކުރެއްވިއެވެ
. ދެން އެކަލޭގެފާނު  މިސްކިތުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުންނަށް އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެވިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ

. އަދި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ނިކުމެވަޑައިގެން އެ ބޭކަލުންނާގެން ޢިޝާ ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
." ،"ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް އުނދަނގޫ ނުވާނެނަމަ   )2(މިއީ މިނަމާދުގެ ވަގުތެވެ

އަދި ޢިޝާ ނަމާދުގެ ކުރިން ނިދުމާއި އެނަމާދުގެ ފަހުން އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވާ 
.ވާހަކަތަކުގައި މަޝްޣޫލުވުމަކީ މަ   ކްރޫހަ ދެކަންތަކެވެ

. އަދި އިރު  ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ ފަޖުރުއް ޞާދިޤުގެ އަލިކަން ފާޅުވާ ވަގުތުންނެވެ
. ފަހެ އަނދިރިކަން ހުއްޓައި، ފަތިސް ނަމާދު ފެށުން މުސްތަޙައްބު  އަރަންދެން އެވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ

                                                           
 رواه مسلم. )1

 والنسائي.  رواه مسلم )2
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. އަދި އަލިވަންދެން ނަމާދު ދިގުކުރުންވެ . އެއީ އެގޮތަށް ވެގެންވެއެވެ ސް މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
. rرسول اهللا    ގެ ފަރާތްޕުޅުން ސާބިތުވާތީއެވެ

. ފަތިސް ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތު އެނަމާދުގެ ޟަރޫރީ  ،ދަންނައެވެ
. ދެންފަހެ ފަތިސް ނަމާދު ،ވަގުތާ އެކު ގެ ވަގުތު އަނެއް ނަމާދުގެ ވަގުތާ ހަމައަށް ދެމިގެންވެއެވެ

. އަދި މެންދުރު ނަމާދާ ހަމައަށް އެވަގުތު ދެމިގެންނުވާ ކަމަށް  ދެމިގެންވަނީ އިރު އެރުމާ ހަމައަށެވެ
.   ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އިޖްމާޢުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

  

ެއަނމުާދ ުނޮކްށ ުހެރުވަމްށ ުޢުޛަރަކްށ ެބލެވޭ  ،ަނމުާދގެ ަވގުުތ ފާއިުތަވްނެދން 
  ަކްނަތްއަތއް 

. ފަހެ ނަމާދުނުކޮށް ނިދިއްޖެނަމަ ،ނިދުމާއިއެއީ  ހޭލެވޭ އިރަށް  ،ހަނދާންނެތުމެވެ
. އެއީ ކޮންމެ ވަގުތެއް ކަމުގައިވިޔަސް  . އެއީ އޭނާއަށް އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ އެނަމާދުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

. އަދި ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަ ނާއަށް ހަނދާންވާ އިރަށް އެނަމާދުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އޭ ،މެއެވެ
. . އެއީ ކޮންމެ ވަގުތެއް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ ގެ  rرسول اهللا އެކަމުގެ ދަލީލަކީ  އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ

.حديث  އަންނަނިވި މާނައީ:  )1("أَحدكُم صالَةً أَو نام عنها فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها يإِذَا نِس" ބަސްފުޅެވެ
 ،ނުވަތަ ނަމާދެއް ނުކޮށް ނިދިއްޖެނަމަ ،ނަމާދެއް ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަ ،"ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު

." ،ފަހެ ހަނދާންވާ ހިނދު   އެނަމާދު ކުރާހުށިކަމެވެ
  

  ަނމުާދުކުރްނ ަނީހުކެރިވގެްނވާ ަވގުތަުތއް 
ފަތިސް ނަމާދުކުރުމަށް ފަހު އިރު އަރައިފުމަށް ދާންދެން އެދެމެދުގައި ނަމާދެއް ކުރުން 

. އެއީ ތީރެއްގެ މިންވަރަށް މަނާވެގެންވެއެ . އަދި އިރު އަރާ ހިނދު ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ ވެ
. އެއީ އިރު  . އަދި އިރު މެދު ޖެހޭ ހިނދު ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ އިރު އަރައިފުމަށް ދާންދެނެވެ

. އަދި ޢަޞުރު ނަމާދުކުރުމަށް ފަހު އިރުއޮއްސިއްޖަ އުމަށް ދާންދެން މެދުން ފިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ
  އެދެމެދުގައި ނަމާދެއް ކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ.

                                                           
 رواه النسائي والترمذي وصححه وصححه األلباين. )1
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ބަޔާންވެ އެދިޔަ ވަގުތުތަކުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވާ ކަމަށް ދަލީލުތައް 
. އެހެން ނަމަވެސް އެވަގުތުތަކުގައި ބައެއް ނަމާދު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބައެއް  ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ

. ޝަރުޢީ ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން ފާއިތުވާ ނަމާދު އެވަގުތުތަކުގައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ
. . މިސާލަކަށް  ކުރެވޭނެއެވެ އަދި ސަބަބެއްވާ ކޮންމެ ނަމާދެއް އެވަގުތުތަކުގައި ކުރެވޭނެއެވެ

.   ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ދެރަކުޢަތާއި ވުޟޫގެ ދެރަކުޢަތް ފަދަ ނަމާދުތަކެވެ
. އަދި ފަރުޟު ނަމާދަށް ޤަމަތްދޭން ފެށުމު ން ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ

ސުންނަތް ނަމާދެއް ކުރަން ހުއްޓައި ޤަމަތްދިން ކަމުގައިވިޔަސް އޭނާއަށް ޖެހޭނީ ސުންނަތް ނަމާދު 
  ދޫކޮށްލާފައި ފަރުޟު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވާށެވެ.

  

  އާިއ، ަޤަމތް ަބްނިގ
. މަދު ލަފްޒުތަކަކުން ޢަޤީދާގެ މަސްއަލަތައް  ބަންގިއަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޝިޢާރެކެވެ

. ފެށިފައިވަނީ  . ނިމިފައިވަނީ هللاޝާމިލްކުރަނިވި ނިދާއެކެވެ ގެ ކިބްރިޔާވަންތަކަން ބަޔާންކުރުމުންނެވެ
  އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކަން ބަޔާންކުރުމުންނެވެ.

 . ބުނު ރުއްސުންލެއްވި މާލިކު هللا މާތްފަހެ ނަމާދަށް ބަންގިގޮވުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ
. އަހުރެމެންނަށް  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . މާނައީ: "ނަމާދު  )1("إِذَا حضرت الصالَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم ولْيؤمكُم أَكْبركُم"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި (ނަމާދަށް) ވަގުތު ޙާޟިރުވާ ހިނދު ފަހެ ތި

. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ އެންމެ ބޮޑު މީހާ ތިޔަބައިމީހުންގެ އިމާމަކަށް  ބަންގި ދޭހުށިކަމެވެ
".   ވާހުށިކަމެވެ

. އަދި . އަވަސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ  ބަންގިގޮވަން ޖެހޭނީ ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ވަގުތުގައެވެ
  ލަސްކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

ބަންގިދިނުމަށް ފަހު މިސްކިތުގައި އިންނަ މީހާ ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ ނުވަތަ އެނބުރި 
  އައުމަށް ޢަޒުމުކޮށްފައި މެނުވީ މިސްކިތުން ނުކުމެގެން ނުވާނެއެވެ.

. އެހެ . ވާޖިބެއް ނޫނެވެ ން މީހަކު ބަންގިދޭ މީހާ ޤަމަތްދިނުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
.   ޤަމަތްދިނަސް ފުދޭނެއެވެ

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. )1
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ނިދިފައިވާ މީހާ ނަމާދު ވަގުތު ފާއިތުވުމަށް ފަހު ހޭލެވިއްޖެނަމަ އެނަމާދަށް ބަންގިދިނުން 
. އެއް ނަމާދަށް ވުރެ ގިނަ ނަމާދު ފާއިތުވީނަމަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ  މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

.ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ނަމާދަށް ބަންގިދިނު . ދެން އެހެން ނަމާދުތަކަށް ހަމައެކަނި ޤަމަތްދިނުމަށެވެ   މަށެވެ
. އަދި ނޭދޭނަމަ  ،ނަމާދު ނިމޭ ފަހުން މިސްކިތަށް ވަދެވޭ މީހާ އޭނާ އެދޭނަމަ ބަންގިދޭށެވެ

.  ،ފަހެ ނަމާދުގެ އަސްލު ބަންގިއަށް ފަހު ބަންގިދޭ މީހުން ބަންގިނުދިނަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ
.ބަންގިދޭނީ މިސްކިތު   ގައި ތިބޭ އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫނުވާ ވަރަށް އަޑުމަޑުކޮށެވެ

އެކަނބަލުންނަށް އެންމެ ހެޔޮވެގެންވަނީ ބަންގި  ،އަންހެންވެރިން ގޭގައި ނަމާދުކުރާ އިރު
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަނބަލުންގެ އަޑަކީވެސް  . އަދި ޤަމަތްވެސް ނުދިނުމެވެ ނުގޮވުމެވެ

. . އަދިކިއެއްތަ! އެހެންނަ ޢައުރައެކެވެ މަވެސް އެކަނބަލުންނަށް އެކަންކުރުން ޙަރާމްވެގެން ނުވެއެވެ
. އެކަމަކު އަޑުމަޑުކޮށެވެ.   ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

 . ބަންގީގެ ތިން ކައިފިއްޔަތެއް ވާރިދުވެގެން ދެންފަހެ ބަންގީގެ ކައިފިއްޔަތު ދަންނައެވެ
. އެތިން ކައިފިއްޔަތު ތިރީގައި ބަޔާން .އައިސްފައިވެއެވެ   ވެގެން އެވަނީއެވެ

.  أَكْبر اُهللا -1 .  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاހަތަރު ފަހަރު  أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللاދެފަހަރު
 . .  علَى الصالَة يحދެފަހަރު .  علَى الْفَالَحِ يحދެފަހަރު . أَكْبر اُهللاދެފަހަރު އެއް   اُهللاالَ إِلَه إِالَّ ދެފަހަރު

. އޭރުންވާނީ ފަނަރަ ކަލިމައެވެ.   ފަހަރު
ހަތަރު ފަހަރު ކިޔުމަށް ފަހު، ދެޝަހާދަތުން ކޮންމެ ޝަހާދަތެއް ދެފަހަރު أَكْبر  اُهللا -2

. ދެން އަލުން ދެޝަހާދަތުން ކޮންމެ ޝަހާދަތެއް ދެފަހަރު އަޑުހަރުކޮށް  އަޑުމަޑުކޮށް ކިޔާނީއެވެ
. ދެން  .  ى الصالَةعلَ يحކިޔާނީއެވެ .  علَى الْفَالَحِ يحދެފަހަރު . أَكْبر اُهللاދެފަހަރު الَ إِلَه إِالَّ  ދެފަހަރު

. އޭރުންވާނީ ނަވާރަ ކަލިމައެވެ. اُهللا   އެއް ފަހަރު ކިޔާނީއެވެ
.  أَكْبر اُهللا -3 .  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު  داً رسولُ اِهللاأَشهد أَنَّ محمދެފަހަރު

. އަލުންވެސް  .  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު .  أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللاދެފަހަރު علَى  يحދެފަހަރު
الَةالص  . .  علَى الْفَالَحِ يحދެފަހަރު .أَكْبر  اُهللاދެފަހަރު . އޭރުންވާނީ އެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ދެފަހަރު އް ފަހަރު

  ސަތާރަ ކަލިމައެވެ.
ةُ لصالَاَދެފަހަރު ކިޔުމަށް ފަހު  علَى الْفَالَحِ يحދެންފަހެ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގައިނަމަ 

نم ريمِ  خوالن . .) ދެފަހަރު ކިއުން ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ   (ނިދުމަށް ވުރެ ނަމާދު ހެޔޮވެގެންވެއެވެ
. އެދެއްޔަތެއް ވާރިދުވެގެން ކައިފިދެ ގެޤަމަތު ކައިފިއްޔަތު ތިރީގައި އައިސްފައިވެއެވެ

  ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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. أَكْبر  اُهللا -1 .  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاހަތަރު ފަހަރު  أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللاދެފަހަރު
 . .  علَى الصالَة يحދެފަހަރު .  علَى الْفَالَحِ يحދެފަހަރު .  قَد قَامت الصالَةُދެފަހަރު أَكْبر  اُهللاދެފަހަރު
 . . އޭރުންވާނީ ސަތާރަ ކަލިމައެވެ. الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު   އެއް ފަހަރު
. أَكْبر  اُهللا -2 .  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު އެއް  مداً رسولُ اِهللاأَشهد أَنَّ محއެއް ފަހަރު
 . .  علَى الصالَة يحފަހަރު .  علَى الْفَالَحِ يحއެއް ފަހަރު .  قَد قَامت الصالَةُއެއް ފަހަރު  اُهللاދެފަހަރު

 رأَكْب . . އޭރުންވާނީ އެގާރަ ކަލިމައެވެ. الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު   އެއް ފަހަރު
  

  ަބްނިގައްށ ިއޖާަބިދުނން  ަބްނީގގެ ައޑިުއވޭ ީމުހން 
ބަންގިދޭ މީހާ ކިޔާ ކަލިމަތައް އޭނާގެ ފަހަތުން ހަމަ  ،ބަންގީގެ އަޑުއިވޭ ކޮންމެ މީހަކު

. އެއީ  މިދެކަލިމަ  علَى الْفَالَحِ يحއާއި  علَى الصالَة يحއެގޮތަށް ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
. މިދެކަލިމައިގެ ބަދަލުގައި (ހެޔޮ ކަމެއް ކުރުމުގެ  الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللاކިޔާނީ  ފިޔަވައެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ.) هللاބާރެއްވެސް އަދި ނުބައި ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް 
  މިކަލިމައެވެ.

ބަންގިއަށް ޖަވާބުދިނުން މުސްތަޙައްބު މީހަކު، ފަހެ ބަންގީގެ އަޑުއިވޭ ހަމަ ކޮންމެ 
. އެއީ ވުޟޫ ނެތް މީހަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ޖުނުބުވެރިއަކު ކަމުގައިވިޔަސް،  ވެގެންވެއެވެ

އަދި  ،ޙައިޟުވެރިއަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ނިފާސްވެރިއަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ބޮޑު މީހަކު ކަމުގައިވިޔަސް
. މިކަމުން އިސްތިޘްނާވެގެންވާ ބަޔަކީ ނަމާދެ އް ކުރަން ހުންނަ ކުޑަ ކުއްޖަކު ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ

.، މީހާއާއި، ފާޚާނާގައި އިންނަ މީހާއާއި   އަނބިމީހާގެ ގާތުގައި އެއްދާންކުރަން އޮންނަ މީހާއެވެ
ބަންގީގެ އަޑުއިވުމުން ބަންގިއަށް ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި  ،ފަހެ ޤުރުއާން ކިޔަވަން އިންނަ މީހާ

. އަދި ފިލާވަޅެއް ކިޔަން އިންނަ މީހާވެސް ހަމަ  ޤުރުއާން ކިޔެވުން ހުއްޓައިލަން ޖެހޭނެއެވެ
. އަދި ބަންގިދޭ ވަގުތު މިސްކިތަށް ވަންނަ މީހާ ބަންގި ނިމެންދެން ބަންގިއަށް  ،އެފަދައެވެ

  ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި ސުންނަތެއް ކުރަން ނުފަށައި ހުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ.
ބަންގީގެ އަޑުއެހި މީހުން އަދި  ،އޭނާއާއި ،ދެންފަހެ ބަންގިދޭ މީހާ ބަންގިދީ ނިމޭ ހިނދު

. އެއީ މިފަދައިން ކިޔުމެވެ.  rرسول اهللا  ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުން މުޞްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
"،دمحلَى ملِّ عص ماللَّه يماهرلَى إِبع تلَّيا صكَم ،دمحلَى آلِ معو  م يدمح كإِن ،يماهرلَى آلِ إِبعوجِيد. 

إِن ،يماهرلَى آلِ إِبعو ،يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم ،دمحلَى آلِ معو ،دمحلَى مع ارِكب ماللَّه يدمح ك



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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جِيد1("م(  : ! އިބްރާހީމްގެފާ ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ އިބްރާހީމްގެފާނުގެ  ،އިނާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ  ،މުޙައްމަދުގެފާނާއި ،ޞަލަވާތްލެއްވި ފަދައިން هللاށް އިބައާލުންގެ މައްޗަ

! ހަމަކަށަވަ ވެސްމައްޗަށް ތަޢުރީފަކާއި، ހުރިހާ އީ ހުރިހާ ޙަމްދުهللاރުން އިބަޞަލަވާތްލައްވާނދޭވެ
. އޭ ހައްދަވާ  ބްރާހީމްގެފާނާއި،ޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބޮ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
ފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާއި، މުޙާއްމަދުގެފާނުގެ  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް ބަރަކާތްލެއްވި

! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ވެސްއާލުންގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ، އީ ހުރިހާ ޙަމްދަކާއިهللاބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
.   "މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

. އެއީ މިފަދައިން ޞަ ލަވާތްކިޔުމަށް ފަހު ބަންގިދުޢާ ކިޔުންވެސް މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
 . وابعثْه مقَاما  ،آت محمدا الْوسيلَةَ والْفَضيلَةَ ،للَّهم رب هذه الدعوة التامة والصالَة الْقَائمةاَ"ކިޔުމެވެ
ا الَّذودمحيم هتدعو} ،اديعالْم فلخالَ ت كإِن"{  : "އޭ މިފުރިހަމަ ގޮވާލުމާއި، މި ޤާއިމުވާ މާނައީ

! މުޙައްމަދުގެފާނަށް ވަސީލަތާއި، މަތިވެރިކަން ! އަދި އިބަ ނަމާދުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ هللا ދެއްވާނދޭވެ
ނު ފޮނުއްވާނދޭވެ! ކުރެއްވި، ޙަމްދު ލިބިގެންވާ މަޤާމަށް އެކަލޭގެފާ ވަޢުދު ްއެކަލޭގެފާނަށ

.}"هللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ{     )2(ވަޢުދާ ޚިލާފުވެ ވޮޑިނުގަންނަވަމުއެވެ
  

  ަބްނިގޮގވާ ީމހާގެ ިކަބއަިގިއ ުހްނަންނ ޖެހޭ ަބެއްއ ައަދުބަތއް 
.هللاމާތް -1 އެބަހީ އެކަމުން ދުނިޔަވީ އެއްވެސް  ގެ ވަޖުހުފުޅަށް އެދިގެން ބަންގިގޮވުން

. އެއްވެ   ސް އުޖޫރައެއް އެކަމުގެ މައްޗަށް ނުހޯދުމެވެ.އެއްޗަކަށް ނޭދުމެވެ
  ބަންގިދިނުން. ،ދެޙަދަޘުން ޠާހިރުވެ ހުރެ -2
. ،ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން ކޮޅަށް ހުރެ -3   ބަންގިދިނުން

4- حي الَةلَى الصއަދި  ،ކަނާތްފަރާތަށް ބޮލާއި ،ކިޔާ ހިނދު ع .  يحކަރު އަނބުރައިލުން
  ކަރު އަނބުރައިލުން. ،ވާތްފަރާތަށް ބޮލާއި ،ޔާ ހިނދުކި علَى الْفَالَحِ
. ،ބަންގިދޭ އިރު -5   ދެކަންފަތަށް ދެއިނގިލިލުން

6- .   އަޑުހަރުކޮށް ބަންގިދިނުން

                                                           
 رواه البخاري. )1

 وحسن إسناده ابن باز.އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޢިބާރަތެކެވެ.  بيهقياإلمام ރެކެޓް ތެރޭގައި އެވަނީ އަދި ބުرواه البخاري.  )2
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. އަދި ޤަމަތްދޭ  ،ކޮންމެ ދެކަލިމައެއްގެ ދެމެދަށް ހުއްޓަމުން -7 ލަސްލަހުން ބަންގިދިނުން
. ،އިރު   ހަލުވިކޮށް ޤަމަތްދިނުން

  

  ުވުމގެ ަޝުރޠަުތއް ަނމުާދ ަޞްއޙަ 
ނަމާދު ވަގުތު ވަދެއްޖެ ކަމަށް ބޮޑަށް ހީވުންވެސް  ަނމުާދ ަވގުުތ ަވދްެއޖެަކްނ ެއނގުްނ. -1

. ފަހެ ނަމާދު ވަގުތު ވަދެއްޖެ ކަމަށް ޔަޤީންވެއްޖެ މީހާ ނުވަތަ ވަގުތު ވަދެއްޖެ ކަމަށް  ފުދޭނެއެވެ
. ފަހެ އޭނާއަށް އެނަމާދު .ބޮޑަށް ހީވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ   ކުރުން ހުއްދަވެއްޖެއެވެ

3  4  ]   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް ުކޑަަޙަދޘްުނ ޠާހިުރެވުހުރްނ. ،ޮބޑަުޙަދޘްުނާނިއ -2
 76  5Z  ) :މާނައީ: "އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިން ކަމުގައިވާނަމަ، ފަހެ    )٦املائدة

." އަދި މާތް މަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ބުނު ޢުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ޠާހިރުވާށެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން  .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ صالَةً بِغيرِ  الَ يقْبلُ اُهللا"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

އެއްވެސް ނަމާދެއް ޤަބޫލެއް هللا  ،މާނައީ: "ވުޟޫއަކާ ނުލައި )1("طُهورٍ والَ صدقَةً من غُلُولٍ
. ." ،އަދި ޚިޔާނަތަކާ އެކު ނުކުރައްވައެވެ   ޞަދަޤާތެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވައެވެ
هللا މާތް ޖްިސމިާއ، ހުެދމިާއ، ަނމުާދކާުރ ަތްނ ިޙްއީސ ަނޖިުހްނ ޠާހިުރުވްނ. -3

 . މާނައީ: "އަދި ކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅު  )٤املدثر: (  Z  ¦  §] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
". ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް ޠާހިރުކުރައްވާހުށިކަމެވެ

. އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ މީހަކު މިސްކިތަށް ކުޑަކަމުދާން ފަށައިފިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. "އޭނާއާ ނުބެހި  rرسول اهللا އެކަން މަނާކުރުމަށްޓަކައި މީސްތަކުން ތެދުވި ހިނދު  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

. ފަހެ  އޭނާ . އަދި އޭނާ ކުޑަކަމުދިޔަ ތަނަށް ފެން ބާލިދީއެއް އޮއްސައިލާށެވެ ދޫކޮށްލާށެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ފޮނުއްވުނީ މީސްތަކުންނަށް ފަސޭހަކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

".   )2(އުނދަގޫކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ

                                                           
 رواه اجلماعة إالّ البخاري. )1

 وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.والبخاري د رواه أمح )2



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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. ވަޙީކުރައްވާފަهللا މާތް ަޢުއަރ ިނވާކުުރްނ. -4    Z"  #  $  %  &  ' )] އިވެއެވެ

! ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތު ތިޔަބައިމީހުން    )٣١األعراف: ( މާނައީ: "އޭ އާދަމުގެ ދަރީންނޭވެ
"(. . (އެބަހީ ޢައުރަ ނިވާވާ ވަރުގެ ފޭރާމެއް ލާށެވެ   ތިޔަބައިމީހުންގެ ޒީނަތުގައި ހިފާހުށިކަމެވެ

. އަދި ދެކޮނޑުންކުރެ،  ފަހެ ފިރިހެނަކުނަމަ، ފޫޅާއި، ކަކުލާ ދެމެދު ނިވާކުރަންޖެހޭނެއެވެ
. އަދި އަންހެނަކުނަމަ، މޫނާއި، ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި  އެއްކޮނޑުވެސް ނިވާކުރަންޖެހޭނެއެވެ

.  މުޅިހަށިގަނޑު ނިވައިކުރަން   ޖެހޭނެއެވެ
.هللا މާތް ިޤުބަލައްށ ކުިރމިަތލްުނ. -5 z  y  x  w ]  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

¤£  ¢ ¡ � ~ } |{ Z  ) :މާނައީ: "ފަހެ މަސްޖިދުލްޙަރާމާ ދިމާއަށް   )١٤٤البقرة
. އަދި ތިޔަބައިމީހުންވީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެ (ޙަރަމްފުޅާ)  ) ކަލޭގެފާނު ކުރިމަތިލައްވާށެވެ (ނަމާދުގައި

".   ދިމާއަށް ކުރިމަތިލާށެވެ
  

  ަނމުާދގެ ަފުރުޟަތްއ ުނަވަތ ުރުކްނތައް 
އްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެهللا މާތް ިނަޔތްަގތްުނ. -1

 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ إِنما اَألعمالُ "ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ
) ވާކަން ކަށަވަރީ  )1("امرِئٍ ما نوى بِالنيات، وإِنما لكُلِّ މާނައީ: "ޢަމަލުތައް (ޞައްޙަ

."ނި . އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވަނީ އޭނާ ނިޔަތްގަތް ކަމެކެވެ   ޔަތްތަކަކުންނެވެ
. އަދި ކަމެއް ކުރުމަށް ޢަޒުމްކުރުމެވެ.  ދެންފަހެ ނިޔަތަކީ ކަމެއް ކުރުމަށް ގަސްތުކުރުމެވެ

. އެހެންކަމުން  . ދުލަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުވެއެވެ  rرسول اهللا އަދި އޭގެ މަޙައްލަކީ ހިތެވެ
މަށް އެއްވެސް ކިޔުނިޔަތުގެ ގޮތުން ދުލުން  ،އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލެއްގެ ކިބަފުޅުންވެސް ،ޅުންވެސްކިބަފު

  ލަފްޒެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
އެބަހީ ނަމާދު ފަށާ އިރު ހަށަންބަންނަމުން ކިޔާ ތަކުބީރެވެ.  ަހަށްނަބްނ ަތކީުބުރ ިކުޔްނ. -2

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުهللا މާތް ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
.  rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން  وتحليلُها  ،وتحرِميها التكْبِري ،مفْتاح الصالَة الطُّهور"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
 رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزمية. )1



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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يملسއްކުމާއި ކެއިން ބުއިން ފަދަ މާނައީ: "ނަމާދުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ވުޟޫއެވެ. އަދި (ވާހަކަދެ )1("الت
. އަދި ނަމާދުން ބޭރުގައި  ) ނަމާދުގެ ތެރޭގައި ކުރުން ޙަރާމްކޮށްދެނީ ތަކުބީރެވެ ކަންތައްތައް
. ނުވަތަ ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރި ކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްދައިދެނީ  ) ޙަލާލުކޮށްދެނީ ސަލާމެވެ (އެކަންތައްތައް

. އަދި ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރި  ."ތަކުބީރެވެ   ކަމުގެ ތެރެއިން ނެރެދެނީ ސަލާމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢިމްރާނު هللا މާތް ކުަޅާދަނެވގެްނވާަނަމ (ފުަރުޟ ަނމުާދަގިއ) ޮކަޅްށ ުހުރްނ. -3

.  rرسول اهللا ބުނު ޙުޞައިނަށް  صلِّ قَائما، فَإِنْ لَم تستطع فَقَاعدا، فَإِنْ لَم تستطع "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
) ތިބާއަށް  )2("جنبٍفَعلَى  . ފަހެ (ކޮޅަށް ހުރުމަށް މާނައީ: "ކޮޅަށް ހުރެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ

) ތިބާއަށް  . ފަހެ (އިށީނދެ އިނުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ އިށީނދެ އިނދެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ
".   ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ އެއްއަރި މައްޗަށް އޮށޯވެ އޮވެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ

ގެ  عباَدة بن صاَمتރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް މެ ަރކުަޢެތއަްގިއ ފިާތޙާ ޫސަރތް ިކެޔުވްނ.ޮކން  -4
. ހަމަކަށަވަރުން  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

:  )3("الَ صالَةَ لمن لَم يقْرأْ بِفَاتحة الْكتابِ" "ފާތިޙާ ސޫރަތް ނުކިޔަވައިފި މީހާއަށް ނަމާދެއް މާނައީ
". . އެބަހީ އޭނާގެ ނަމާދު ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ   ނުވެއެވެ

. هللا މާތް ުރކުޫޢކުުރްނ. -5 i  h  g  f  e  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

o n m  l  k   jZ  ) :މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!   )٧٧احلج
. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢު . އަދި ސަޖިދަކުރާށެވެ ރަސްކަލާނގެއަށް  ކުރާށެވެ

". . އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކާމިޔާބު ލިބުމަށްޓަކައެވެ . އަދި ހެޔޮކަންތައްކުރާށެވެ   އަޅުކަންކުރާށެވެ
މުން ފަހެ މީހާ ކަކުލުގައި އަތް ވިއްދައިލެވޭ ވަރަށް ލެނބިލުމާ އެކު ދެކަކުލުގައި އަތް ވިއްދު

  ރުކޫޢުގެ ވާޖިބު މިންވަރު އަދާވާނެއެވެ.
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް ިއުޢިތާދލްަށ ުހުރްނ. ،ުރކުޫޢްނ ެތުދވެ  -6

" . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ  ،ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
." ގެންފުމަށް ދާންދެން ސަޖިދައަކަށް ވަޑައެއްހަމަޖެހި ވަޑައި ،ރީތިކޮށް ތެދުވެ   )4(ނުގަންނަވައެވެ

                                                           
 رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين. )1

  لدارقطين.رواه أمحد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وا )2

 رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. )3

 رواه مسلم. )4
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އަތް ބަހައްޓަން ޖެހޭ ގޮތާ މެދު ޢިލްމުވެރިން ވަނީ  ،އިޢުތިދާލަށް ހުންނައިރު
. އަދި  . ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އަތް އެލުވާލާފައި ބެހެއްޓުމަށެވެ އިޚުތިލާފުވެފައެވެ

. އެއްވެސް  ،ދާޅުވަނީ އިޢުތިދާލަށް ހުންނައިރުބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވި ހަށަންބަނދެގެން ހުރުމަށެވެ
. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން އިސްތިދުލާލު  ކޮޅަކަށް ޞަރީޙަ ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
. އަދި އިޢުތިދާލުގައި  ކުރައްވާފައިވަނީ އިޢުތިދާލުގައި ސީދާވުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާ ނައްޞުތަކުންނެވެ

ނަމާދުގައި ކޮޅަށް  rرسول اهللا ށަންބަނުމަށް ވިދާޅުވާ ޢިލްމުވެރިން އިސްތިދުލާލު ކުރައްވާފައިވަނީ ހަ
ހުންނަވާ ހިނދު ހަށަންބަންނަވާ ކަމަށް ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުން ރިވާކުރައްވާފައިވާ 

. އަދި ނަމާދުގެ ކޮ . ފަހެ އިޢުތިދާލުވެސް އެއީ ކޮޅަށް ހުރުމެކެވެ ންމެ ބަސްފުޅުތަކުންނެވެ
. ޤިޔާމުގައި  މަޤާމެއްގައިވެސް އަތް ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
. ދެސަޖިދަ  . ރުކޫޢުގައި ކަކޫމަތީ ބޭއްވުމެވެ. ސަޖިދާގައި ބިންމަތީ ބޭއްވުމެވެ މޭމަތީގައި ބޭއްވުމެވެ

. ފަހެ ،ދެމެދުގައާއި އަތް އެއްވެސް ތަނެއްގައި ނުބާއްވާ  އައްތަޙިއްޔާތުގައި ކަކޫމަތީ ބޭއްވުމެވެ
. އެހެންކަމުން އެބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ އިޢުތިދާލުގައި އަތް އެލުވައިލުމަށް އެއްވެސް  މަޤާމެއް ނެތެވެ

هللا މާތް )1(ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރާއިهللا މާތް ،ދަލީލެއް އައިސްފައި ނުވުމާ އެކު
ވާޔަތުން ދަލީލުކުރަނީ އިޢުތިދާލުގައި މޭމަތީގައި އަތް ރި )2(ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ

.   ބޭއްވުމަށެވެ
. هللا މާތް ަސިޖަދކުުރްނ. -7   i  h  g  f  e  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

..... Z ) :ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކު )٧٧احلج ! . އަދި މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ ރާށެވެ
  "....ސަޖިދަކުރާށެވެ

. ރުކޫޢުގައާއި، އިޢުތިދާލުގައާއި، ސަޖިދާގައާއި، ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި ދަންނައެ ވެ
. އެބަހީ އެއިން ކޮންމެ ރުކުނެއްގައި ހިނދުކޮޅަކު  ހަމަޖެހިލުމަކީވެސް ފަރުޟުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

.   މަޑުކޮށްލުމެވެ
. ދެން ސަޖި  ބުނުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތްދައިގެ ގުނަވަންތައް ދަންނައެވެ

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް rرسول اهللا ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
وأَطْراف  ،والْيدينِ، والركْبتينِ -وأَشار بِيده علَى أَنفه  -علَى الْجبهة  :أُمرت أَنْ أَسجد علَى سبعة أَعظُمٍ"

                                                           
  النسائي بإسناد صحيح. رواه )1

  رواه البخاري. )2
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الْقَدرعالشو ابالثِّي تكْفالَ ننِ، ويމާނައީ: "ހަތް ގުނަވަނެއްގެ މައްޗަށް ސަޖިދަކުރެއްވުމަށް  )1("م
. އެއީ ނޭފަތާ އެކު ނިތްކުރިއާއި، ދެއަތްތިލައާއި، ދެކަކުލާއި،  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަމުރުކުރެއްވުނެވެ

. އަދި ސަޖިދާގަ އި ހެދުން ބޮނޑި ނުކުރެއްވުމަށާއި، އިސްތަށި ދެފައިތިލައިގެ އިނގިލިތަކުގެ މައްޗަށެވެ
".   ބޮނޑި ނުކުރެއްވުމަށްވެސް އަމުރުކުރެއްވުނެވެ

ކިޔޭހައި މިންވަރަށް ފަހު  تشهدފަހެ  ިކުޔްނ. تشهدފުަހ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއުނމިާއ  -8
. އަދި ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ  تشهدއަރިހުގައި  އައްތަޙިއްޔާތުގައި އިނުން ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ
. މާތް ރުއްސުންލެއްވި هللا ކިޔުންވެސް އެބަހީ ފަހުއައްތަޙިއްޔާތު ކިޔުންވެސް ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ

. "هللا ޢަބްދު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ކިޔުން تشهدބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 .  "م علَى جِبرِيلَ وميكَائيلَالسالَ ،م علَى اِهللالسالَ"ފަރުޟުވުމުގެ ކުރީގައި އަހުރެމެން ކިޔައިއުޅެމެވެ

." ފަހެ  މީކާއީލުގެ މައްޗަށް ،ގެ މައްޗަށާއި، ޖިބްރީލާއި"هللا  rرسول اهللا ސަލާމް ހުއްޓެވެ
 . ! މިފަދައިން ކިޔާށެވެ . އަދިކިއެއްތަ . "ތިގޮތަށް ނުކިޔާށެވެ لَوات والص ِهللاالتحيات "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

اتبالطَّيމިޙަދީޘުން  )2(......"ودهشކިޔުން ފަރުޟުވެގެން ވާކަމަށް ދަލީލުކުރެއެވެ. ت  
بات، السالَم علَيك أَيها يِّـ، والصلَوات والطَِّهللاالتحيات "ދަންނައެވެ. އެއީ  تشهد ދެންފަހެ

، وأَشهد أَنَّ أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا، الصالحني اته، السالَم علَينا وعلَى عباد اِهللاوبركَ ورحمةُ اِهللا يالنبِ
ولُهسرو هدبا عدمح3("م(  : ހަށިގަނޑުން ކުރެވޭ  ،އަޅުކަންތަކާއި ން ކުރެވޭ އެންމެހާލުދު"މާނައީ

އަށެވެ. هللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ  އަޅުކަންތައް ކުރެވޭ އެންމެހާ ލުންއަޅުކަންތަކާއި އަދި މުދަ އެންމެހާ
. ބަރަކާތް  ،މަތާއިގެ ރަޙުهللا ،އިކަލޭގެފާނަށް ސަލާމާ !އޭނަބިއްޔާއެވެ އަޅަމެންނަށާއި ދި އަ ހުއްޓެވެ

. ގެ އެންމެހާ ޞާލިޙު އަޅުންނަށް ސަލާމް ހުއްهللا ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން  ވެވުންމެނުވީ އަޅުކަންهللاޓެވެ
ކަމަށް  ރަސޫލާ އެކަލާނގެ އިމުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާ ކަމަށާއި، އިލާހަކު ނުވާކަމަށާ ވެސްއްއެ

. މިއަޅާ   "ހެކިވަމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް ަސލާމިްދުންނ. -9

. ހަމަކަށަވަރުން  . ޙަދީޘްކުރެއްވި rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ،مفْتاح الصالَة الطُّهور"އެވެ
كْبِريا التهرِميحتو، يملسا التيلُهلحتއަދި  )4("و . މާނައީ: "ނަމާދުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ވުޟޫއެވެ

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. )1

 وصححه األلباين. وقال : إسناده صحيحرواه الدارقطين  )2

 رواه اجلماعة. )3

 د والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داو )4
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) ނަމާދުގެ ތެރޭގައި ކުރުން ޙަރާމްކޮށްދެނީ  (ވާހަކަދެއްކުމާއި ކެއިން ބުއިން ފަދަ ކަންތައްތައް
. އަދި  . ނުވަތަ ނަމާދުގެ ތަކުބީރެވެ ) ޙަލާލުކޮށްދެނީ ސަލާމެވެ ނަމާދުން ބޭރުގައި (އެކަންތައްތައް

. އަދި ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރި ކަމުގެ ތެރެއިން  ޙުރުމަތްތެރި ކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްދައިދެނީ ތަކުބީރެވެ
".   ނެރެދެނީ ސަލާމެވެ

 . ބުނު މަސްޢޫދުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތްދެންފަހެ ސަލާމްދޭގޮތް ދަންނައެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ علَيكُم  السالَمr ،رسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްފަރާތަށާއި  ،މިފަދައިން ވިދާޅުވެ علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَم ورحمةُ اِهللا،
. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯފުޅުގައިވާ ދޮންކަން  އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތްފަރާތަށް ސަލާމްދެއްވައެވެ

".   )1((މައުމޫމުންނަށް) ފެނިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ
  

  ަނމުާދގެ ުސްނަނތަްތއް 
. ފަހެ  ެދައތް ުއފުލްުނ. - 1 ހަތަރު ތަނެއްގައި ދެއަތް އުފުލުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

. "މާތް -  رمحه اهللا -  نافع ބުނު ޢުމަރު ނަމާދަށް ތެދުވެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ވިދާޅުވިއެވެ
. އަދި ރުކޫޢަށް  ربكْاَُهللا أَވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު  އޭ ވިދާޅުވަމުން ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ

. އަދި ރުކޫޢުން ތެދުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު   نمل اُهللا عمسވަޑައިގަންނަވަމުން ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ
حمއަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުން ތިންވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވެ  هد . އޭ ވިދާޅުވަމުން ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ

. އަދި އެއީ  ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް ކަމަށް  rرسول اهللا ވަޑައިގަންނަވަމުން ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ
".   )2(އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 ދެކޮނޑާ ހަމައަށެވެ. ،ގެ ކޮޅު ކަންފަތު ފޫޅާ ހަމައަށް ވާގޮތަށްއިނގިލިތަކު ،ފަހެ އަތްނަގާނީ

ކުޑަކޮށް ފޭކޮށް ބެހެއްޓުން  ،އަދި ނުފިއްތައި ،އިނގިލިތައް ހުޅުވައިފައި ތެދަށް ،އަތްނަގާ އިރުއަދި 
. . ނުވަތަ ތަކްބީރަށް ފަހުގައެވެ. މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ   އަދި އަތްނަގާނީ ތަކްބީރާ އެކުގައެވެ

. މޭމަތީގައި، އެބަހީ ަހަށްނަބުންނ. -2 هللا މާތްފަހެ  ވާތް މަތީ ކަނާތް ބޭއްވުމެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  تيلَّص"ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                           
 رواه اخلمسة وصححه الترمذي. )1

 .رواه البخاري والنسائي وأبو داود )2



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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مع رساِهللا لِو ى اُهللالَّص لَعيه وآله ولَّسفَ موضع يدالْ هيمنلَٰى عٰى يدالْ هيسرلَٰى عٰى صرِدމާނައީ:  )1("ه
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތްޕުޅު މަތީ އެކަލޭގެފާނުގެ  rرسول اهللا "އަހުރެން  އާއެކުގައި ނަމާދުކުރީމެވެ

".   ކަނާތްޕުޅު ބާއްވަވައި މޭފުޅު މަތީގައި އެކަލޭގެފާނު ހަށަންބެންނެވިއެވެ
ހަށަންބަނުމާއި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔުމާ ދެމެދު ބަހީ އެ ިކުޔްނ. دعاَُء االستفْتاَح -3
.  مهللَّاَ"އެންމެ ޞައްޙަ ދުޢާއަކީ  ފަހެ މިމަޤާމުގައި ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ދުޢާކުރުމެވެ

 بوى الثَّقَّني ماَكَ ،يياَطاَخ نم ينِقّن مهللَّاَ ،بِرِغمالْو قِرِشمالْ نيب تدعباَ ماَكَ يياَطاَخ نيبو ينِيب دعباَ
:  )2("دربالْو ِءماَالْو جِلْالثَّبِ ،يياَطاَخ نم ينِلِْساغْ مهللَّاَ ،سِنالد نم ضيباَأل . މާނައީ "އޭ ހައްދަވާ މިއެވެ

! އިރު އަރާ ފަރާތާއި، އިރު އޮއްސޭ ފަރާތާ ދުރު ކުރެއްވި هللا ދެމެދު އިބަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި  ފަދައިން މިއަޅާއާއި މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތަކާ ދެމެދު ދުރުކޮށްދެއްވާދޭވެ
! ހުދު ފޭރާން ހަޑި މިލައިން ސާފުކުރެވޭ ފަދައިން މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތަކުން މިއަޅާ  ރަސްކަލާކޮ

! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ! ސުނޯއާއި ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ ގަނޑުފެނުން  ،ފެނާއި ،ރަސްކަލާކޮ
  މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތައް ދޮވެދެއްވާނދޭވެ!"

.هللا ފަހެ މާތް ިކުޔްނ. أَعوذُ... -4 r  q  p   o  n  m  ]  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
t  s Z  ) :أَ"މާނައީ: "ފަހެ ތިބާ ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފަށާ ހިނދު  )٩٨النحلعاِهللابِ ذُو من 

ކިޔާށެވެ. މާނައީ: "ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރި  "مِيجِالر نطاَيشال
."هللا ،ކޮށްދެއްވުމަށް   ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ

. أَعوذُ...ފަހެ  . އަދި ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި އެކަންޏެވެ   ކިޔާނީ ސިއްރުންނެވެ
.  Z]! " #އެބަހީ  ބްިސިމ ިކުޔްނ. -5 ކޮންމެ އަދި އެއީ  ކިޔުމެވެ

. ފަހެ  ރަކުޢަތެއްގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި، ކޮންމެ ސޫރަތެއް ފަށާއިރުގައެވެ
ސިއްރުން ކިޔެވޭ ނަމާދުތަކުގަޔާއި، ޖަހުރުކޮށް ކިޔެވޭ ނަމާދުތަކުގައިވެސް ބިސްމިކިޔާނީ 

 . . އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާهللا މާތްސިއްރުންނެވެ ނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 .  ِـوكَانوا الَ يجهرونَ ب ،وخلْف أَبِى بكْرٍ وعمر وعثْمانَ ، r صلَّيت خلْف رسولِ اِهللا"ވިދާޅުވިއެވެ

ބޫބަކުރުގެފާނާއި، ގެ ފަހަތްޕުޅުގައާއި، އަ rرسول اهللا މާނައީ: " )3("الرحٰمنِ الرحيمِ) (بِسمِ اِهللا

                                                           
 رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه واللفظ له وصححه األلباين. )1

 والبخاري ومسلم وأصحاب السنن إالّ الترمذي. رواه أمحد )2

 وابن حباّن. رواه أمحد ومسلم والنسائي )3



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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 . ޢުމަރުގެފާނާއި، ޢުޘްމާނުގެފާނާއި މިއެންމެ ބޭކަލުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން ނަމާދުކުރީމެވެ
".   އެބޭކަލުން ބިސްމި ބާރަކަށް ނުކިއުއްވަތެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް އާމީްނ ިކުޔްނ. -6

. "އެކަލޭގެފާނު ވި  r [C  B   A @  ?  >   =  <  ;Zرسول اهللا ދާޅުވިއެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ އަޑުފުޅު ދަންމަވައިލައްވައި ހަރުއަޑުފުޅުން  ،މިފަދައިން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެ )٧الفاحتة: (

".   )1(އާމީން ވިދާޅުވާ އަޑު އަހުރެން އެހީމެވެ

. އަދި އެއްކޮށް  ފަހެ މައުމޫމުން އާމީން ކިޔާއިރު އިމާމަށް ވުރެ އިސްވެގެން ނުވާނެއެވެ
. މައުމޫމުން އާމީން ކިޔަން ފަށާނީ އިމާމު އާ ކިޔައި މައްދަށް  ...ފަސްވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ

.   ދަމައިލުމުންނެވެ
ފަހެ ފަތިސް ނަމާދުގެ  ޫސަރުތލް ފިާތޙާައްށ ފުަހ ުޤުރއާުންނ ިމްނަވެރްއ ިކެޔުވްނ. -7

ތުގައާއި، މެންދުރު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، ދެރަކުޢަތުގައާއި، ހުކުރު ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަ
ޢަޞުރު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، މަޣުރިބު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، ޢިޝާ 
ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގެ ހުރިހާ ރަކުޢަތެއްގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް 

  އާނުން މިންވަރެއް ކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.ފަހު ޤުރު
ފަހެ ފަތިސް ނަމާދުގެ ދެ ރަކުޢަތުގައާއި، މަޣުރިބު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ރަކުޢަތުގައާއި، 

. އަދި  rرسول اهللا ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ރަކުޢަތުގައި  އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހު ރަކުޢަތުގައާއި، ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހު ދެ ރަކުޢަތުގައާއި، މެންދުރު ނަމާދުގެ  މަޣުރިބު ނަމާދުގެ

ހަތަރު ރަކުޢަތުގައާއި، ޢަޞުރު ނަމާދުގެ ހަތަރު ރަކުޢަތުގައި އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވީ 
.   ސިއްރުންނެވެ

ގޮތުގެ ވާހަކަ  ދެންފަހެ ޤުރުއާނުން އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިތުދަސްނޫންމީހާ ކަންތައްކުރަންޖެހޭ
. އެކަލޭގެފާނު  رِفاعة بن رافعރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްދަންނައެވެ.  ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ . ދެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ إِنْ "މީހަކަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެ

މާނައީ: "ތިބާގެ ހިތުގައި ޤުރުއާނުގެ  )2("ثُم اركَع ،لْهـوكَبره وهلِّ اَهللا وإِالَّ فَاحمد ،كَانَ معك قُرآنٌ فَاقْرأْ

                                                           
 رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين. )1

 رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي وصححه األلباين. )2



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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. އަދި އެއްވެސް މިންވަރެއް ނުވާނަމަ  ) ކިޔަވާށެވެ ، اُهللا أَكْبر، ِهللا دمحاَلْމިންވަރެއްވާނަމަ (ނަމާދުގައި
." ه إِالَّ اُهللاالَإِٰل . ދެން ރުކޫޢަށް ދާށެވެ   ކިޔާށެވެ

ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުމަކީ ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ  ުމ ީމހާގެ ަފަހުތަގިއ ަމުއމުޫމްނ ިކެޔުވްނ.ިއމާ 
 .  އެއީ އިމާމަކު ކަމުގައިވިޔަސް، އަދި މައުމޫމަކު ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ.ތެރެއިން ފަރުޟެކެވެ

ފާތިޙާ ފިޔަވައި އެހެން  އިމާމު މީހާގެ ފަހަތުން ސޫރަތުލް އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވޭ ނަމާދުތަކުގައިދެންފަހެ 
 . . هللا މާތްސޫރަތެއް މައުމޫމުން ކިޔެވުމަކީ މަނާވެގެންވާ ކަމެކެވެ ©  ª  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 ±  °   ̄  ®  ¬   «Z  ) :މާނައީ: "އަދި   )٢٠٤األعراف ( ޤުރުއާން (ނަމާދުގައި
. އަދި ހަނުތިޔަބައިމީހުން ކަނުލަ ،ކިޔެވޭ ހިނދު .އި އަހާށެވެ އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަޙުމަތް  ތިބޭށެވެ

".   ލެއްވުމަށްޓަކައެވެ
. އެކަލޭގެފާނު هللا އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ : މާނައީ  )1("فَقراَءةُ اِإلمامِ لَه قراَءةٌ ،من كَانَ لَه إِمام"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. ފަހެ  ) "އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހާ ދަންނައެވެ އިމާމު މީހާގެ (ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ފިޔަވައި

".   ކިޔެވުން އެއީ އޭނާއަށްވާ ކިޔެވުމެވެ
 ަނމުާދގެ ެއްއ ަޙަރކުާތްނ ައެންއ ަޙަރކަާތްށ ަބަދލުވާ ިހނުދ ިކާޔ ަތކީުބުރަތްއ ިކުޔްނ. -8

 اُهللا أَكْبرޖިދައަށްދާ ހިނދުގައާއި، ސަޖިދައިން ތެދުވާހިނދު އެބަހީ ރުކޫޢަށްދާ ހިނދުގައާއި، ސަ
. ފަހެ ރުކޫޢުން ތެދުވަމުން ކިޔާނީ    އެވެ. سمع اُهللا لمن حمدهކިޔުމެވެ

އެބަހީ ރުކޫޢުގެ ވާޖިބު މިންވަރު ފިޔަވައި ރުކޫޢުގައި ފުރިހަމަކުރަން  ުރކުޫޢގެ ަހިއައުތަތްއ. -9
. އެއީ ބު ރަކަށި އުނަގަނޑާ ހަމައަށް ލަންބައިލުމާއި، ބުރަކަށި ތެދުކޮށް ބޭއްވުމާއި، ބޯ ޖެހޭ ސިފަތަކެވެ

ބުރަކަށްޓާ އެއްވަރުކުރުމާއި، އަތުގެ އިނގިލިތައް ފޭކޮށް އަތަށް ބާރުލައި ކަކުލުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، 
ރު ސަޖިދަކުރާ އަތްދަނޑި އަރިކަށީގައި ނުޖައްސައި ކުޑަކޮށް ފޭކޮށް ބެހެއްޓުމާއި، ރުކޫޢުގައި އޮންނަ އި

.   ތަނަށް ނުވަތަ ފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅަށް ބެލުމާއި މިކަންކަމެވެ
ވާރިދުވެގެން  ރުކޫޢުގައި ކިޔުމަށް ތަފާތު ޒިކުރުތައް ުރކުޫޢަގިއ ިޒކުާރިއ ުދޢާކުުރްނ. -10

 . . އޭގެތެރޭގައި އަންނަނިވި ޒިކުރުތައް ހިމެނެއެވެ   އައިސްފައިވެއެވެ

                                                           
  رواه ابن أيب شيبة والدارقطين وحسنه األلباين. )1



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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"سنَحاَب بِرالْ يعظمِي"  { (މިއަޅާ ހައްދަވާ {ތިން ފަހަރު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު
  )1(ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ!)"هللا ،މަތިވެރި ،ބޮޑުކުރެއްވި
، يمظَع، ويخّم، ويرِصب، ويعمس كلَ عشخ تملَسأَ كلَ، وتنآم كبِ، وتعكَر كلَ مهللَّاَ"

وعبِصيماَ، و اسبِ لَّقَتقَ هدم2("ي(  : ! މިއަޅާމާނައީ އަށް هللاއިބަ "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި މިއަޅާ . އަދި މިއަޅާهللاއިބަ ރުކޫޢުކޮށްފީމެވެ އަށް ބޯލަނބާ هللاއިބަ އަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ

. މިއަޅާގެ އިވުމާއި، މިއަޅާގެ ފެނުމާއި، މިއަ ޅާގެ ސިކުނޑިއާއި، މިއަޅާގެ ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ
) ވަނީ  ކައްޓާއި، މިއަޅާގެ ގޮހޮރާއި، އަދި މިއަޅާގެ ފައިތިލަ އުފުއްލާދިން އެއްޗެއް (އެބަހީ ޖިސްމު

." ،އިބަރަސްކަލާނގެއަށް މަޑުމޮޅިވެ   ނިކަމެތި ވެގެންނެވެ
"سحاَبناللَّ كهم رناَب بِوحمداللَّ كهاغْ مفر لގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ هللا"އިބަ: މާނައީ )3("ي

! އަދި ހުރިހާ  ! އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ކަމާއެވެ
! މިއަޅާއަށް ފާފަ هللاޙަމްދުތަޢުރީފެއް އިބަ . އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އަށް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ

  ފުއްސަވާނދޭވެ!"
. ރުކޫޢުގައި . ފަހެ ދަންނައެވެ  rرسول اهللا  ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ

 . فَأَما الركُوع فَعظِّموا فيه الرب  ،نهِيت أَنْ أَقْرأَ الْقُرآنَ راكعا أَو ساجِدا يأَالَ وإِن"ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
.  )4("فَقَمن أَنْ يستجاب لَكُم ،عاِءالد يوأَما السجود فَاجتهِدوا ف ،عز وجلَّ މާނައީ: "ދަންނާށެވެ

ސަޖިދާގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި  ،ވަނީ ރުކޫޢުގައާއިهللا ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް މާތް
. ފަހެ އެޙާލަތުގައި ތިޔަބައިމީހުން  . ފަހެ ރުކޫޢު ދަންނައެވެ هللا ވިދާޅުވުން ނަހީކުރައްވާފައެވެ

. . ފަހެ އެޙާލަތުގައި ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކުރުމުގައި ހީވާގިވާށެވެ.  މާތްކުރާށެވެ އަދި ސަޖިދަ ދަންނައެވެ
."ފަހެ (ސަޖިދާގައި ތިޔަބައިމީހުން ކުރާ ދުޢާ) ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިޖާ   ބަކޮށްދެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ

ވަމުން އިމާމު މީހާ ރުކޫޢުން ތެދު ިއުޢިތާދލަުގިއ ިޒކުުރކުުރްނ. ،ުރކުޫޢްނ ެތުދަވމުްނާނިއ -11
.  سمع اُهللا لمن حمده  .އެ دمحالْ كلَو ناَبر ން ކިޔާނީމައުމޫމުއަދި ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ    ވެ

ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.  ކިޔުމަށް ތަފާތު ޒިކުރުތައްދެންފަހެ އިޢުތިދާލުގައި 
  މެނެއެވެ.އޭގެތެރޭގައި އަންނަނިވި ޒިކުރުތައް ހި

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )1

  والبيهقي وابن حباّن.رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي  )2

  رواه أمحد والبخاري ومسلم. )3

  رواه مسلم. )4



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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"م دمالْح ا لَكنبَءلْر ماَالسوات اَألوضِر ماَو بينماَهو ،ماَ َءلْم ئْشت من شٍءي بعމާނައީ:  )1("د
! އުޑުތަކާއި، ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ އޭ" އަދި  ،އެއްޗަކާއިއި ވާހަ އެދެމެދުގައި ބިމާއި، ރަސްކަލާކޮ

.هللاއިބަ އިފުރަ އެއްޗެއް ރާދަކުރެއްވިއި هللاފަހުވެސް އިބަ އެއަށް   "އަށް ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ
"م دمالْح ا لَكنبر مَءلْاللَّه ماَالسوات واَأل َءلْمضِرو ،ماَ َءلْم ئْشت من شٍءي بعدأَه .ِءناَالثَّ لَه 

الْومجأَد ،حالْ لَقاَ ماَ قعبدلَ ناَلُّكُ، وك عبللَّ، اَدهنِماَ الَ مع أَ ماَلطَعيتالَ، و معطي ماَل منعتالَ، و يفَنا ذَ ع
:  )2("دجالْ كنم دّجالْ ! އުޑުތަކާއި، ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ  ބިމާއި، އަދި އެއަށް ރަސްކަލާކޮ

. އޭ އެންމެހާهللاއިބަ އިފުރަ އެއްޗެއް އިރާދަކުރެއްވި هللاފަހުވެސް އިބަ  އަށް ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ
! އަޅަކު ރިވެތި ޘަނާއަކާއި، އެންމެހާ ދަންނަވާނެ އެންމެ  މަތިވެރިކަމެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

. އަދި އަޅަމެން އެންމެންނަކީ އިބަ . އޭهللاޙައްޤުވެގެންވާ ބަހަކީ މިއީއެވެ  ހައްދަވާ ގެ އަޅުންނީމުއެވެ
. އަދި އިބަ ދެއްވާ އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ هللاބަ! އިރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި  هللاފަރާތެއް ނުވެއެވެ
. އަދި އެއްޗެއް ދޭނެ އެހެން މަނާކުރެއްވި އެއްވެސް ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ  ފަރާތެއްވެސް ނުވެއެވެ

 ޙަޟްރަތުންނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ ނަސީބުވެރިކަން އިބަރަސްކަލާނގެ 
.  ފައިދާއެއް އެއްވެސް .) އެއްޗަކީ ޞާލިޙުކޮށްދޭނެ (ހަމައެކަނި ފައިދާނުކޮށްދޭނެއެވެ   "ޢަމަލެވެ

ަސިޖަދއިްނ ެދަވަނ ަރުކަޢަތްށ ުނަވަތ ަހަތުރަވަނ  ،ަސިޖަދައްށ ދިުއމުެގ ަކިއފިްއަޔތާިއ -12
އައިސްފައިވެއެވެ. ސަޖިދައަށް ދިއުމުގެ ދެކައިފިއްޔަތެއް ވާރިދުވެގެން  ަރކުަޢަތްށ ެތުދުވމުގެ ަކިއފިްއަޔުތ.

 އެއީ ފުރަތަމަ ކަކޫ ޖައްސައި ދެން އަތް ޖެއްސުމާއި، ފުރަތަމަ އަތް ޖައްސައި ދެން ކަކޫ ޖެއްސުމެވެ.
.އަދި މިދެގޮތުންކުރެ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ  ފަހެ  ފުރަތަމަ އަތް ޖައްސައި ދެން ކަކޫ ޖެއްސުމެވެ

.  rرسول اهللا   )3("ولْيضع يديه قَبلَ ركْبتيه ،دكُم فَالَ يبرك كَما يبرك الْبعريإِذَا سجد أَح"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު ސަޖިދައަށްދާ ހިނދު ޖަމަލު ބަނޑުޖަހާ ފަދައިން ސަޖިދައަށް 

. އަދި އޭނާގެ ދެކަކުލަށް ވުރެ ކުރިން ދެއަތް ޖައްސާ ހުށިކަ ."ނުދާހުށިކަމެވެ   މެވެ
ދެންފަހެ ސަޖިދައިން ދެވަނަ ރަކުޢަތަށް ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ކައިފިއްޔަތު 
. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ކަކޫ މަތީ ނުވަތަ މާކަޅުވާ  . ފަހެ ތިން ކައިފިއްޔަތެއް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ ދަންނައެވެ

. ދެވަނަ ގޮ ،މަތީ އަތްބާއްވައި ތަކީ އަތުގެ ބަނޑުފުށް ބިންމަތީގައި ކަކުލަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުމެވެ
. ތިންވަނަ ގޮތަކީ އަތް މުށްކަވާފައި ބިންމަތީގައި ވިއްދައި ،ވިއްދައި  ،އަތަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުމެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي. )1

 رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والدارمي وابن حبان. )2

  .وصححه األلباين رواه أمحد وأبو داود والنسائي )3



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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. . މިމަސްއަލާގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ރާޖިޙު ކަމަށް  އަތަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުމެވެ ދަންނައެވެ
ކަކުލަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުން ކަމަށެވެ.  ،ހުންނަ މީހާއަށް އެންމެ ރަނގަޅީގައިބާރު  ،ވިދާޅުވެފައިވަނީ

. ،އަދި ގައިބާރު ދެރަ މީހާއަށް އެންމެ ރަނގަޅީ   ބިންމަތީގައި އަތް ވިއްދާފައި ތެދުވުން ކަމަށެވެ
އެބަހީ ސަޖިދައިގެ ވާޖިބު މިންވަރު ފިޔަވައި ސަޖިދާގައި  ަސިޖަދއިގެ ަހިއައުތ. -13
. ފަހެ ސަޖިދަ ޖަހާ ތާނގައި ނޭފަތާއި ފުރިހަމަކުރަން އަދި ދެއަތްތިލަ  ،ނިތްކުރިއާއި ،ޖެހޭ ސިފަތަކެވެ

. . އަދި ދެއަތްދަނޑި ދެއަރިކައްޓާ ދުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ   ރަނގަޅަށް ޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ
. ނުވަތަ  ،ފަހެ ސަޖިދާގައި އޮންނަ އިރު ދެއަތްތިލަ ބާއްވާނީ ދެކަންފަތާ ހަމައިގައެވެ

.ދެކޮނޑާ  އަތުގެ އިނގިލިތައް ބަހައްޓާނީ ހުޅުވައިފައެވެ.  ،އަދި ސަޖިދާގައި އޮންނަ އިރު ހަމައިގައެވެ
. އަދި ސަޖިދާގައި އޮންނަ  އަދި އެއް އިނގިލި އަނެއް އިނގިއްޔާ ޖެހޭ ވަރަށް ކައިރިކޮށްލައިފައެވެ

. ،އިރު ޅަނބޮށި ބަހައްޓަން އަދި ދެއަތުގެ ދެއު އަތުގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ބަހައްޓާނީ ޤިބުލައަށެވެ
. ،ޖެހޭނީ އަރިކަށިން ދުރުކޮށް އަދި ސަޖިދާގައި އޮންނަ  ބިންމަތީގައި ނުޖެހޭ ވަރަށް އުފުއްލައިފައެވެ

. ދެކަކޫ  ،ބަނޑާއި ،އިރު . އަދި ދެމާކަޅުވާވެސް ފިތިގެން ނުވާނެއެވެ މާކަޅުވާ ފިތިގެން ނުވާނެއެވެ
. އެއަށް . ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ދެކޮނޑާ ހަމަހަމައަށެވެ އަދި  ވުރެ ބޮޑަށް ފޭކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ

. އަދި  ،ސަޖިދާގައި ދެފައިތިލަ ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ދެފުންނާބު ޖެހޭ ގޮތަށް ބިންމަތީގައި ވިއްދައިފައެވެ
  އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ހުންނަން ޖެހޭނީ ޤިބުލައަށެވެ.

ހޭ ިޒކު  -14 އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ  ުރ.ަސިޖާދަގިއ ޮއްނަންނޖެހޭ ިމްނަވާރިއ ަސިޖާދަގިއ ކުަރްނޖެ
. ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ  ފަދައިން ސަޖިދާގައި ފަރުޟުވެގެންވާ މިންވަރަކީ ހިނދުކޮޅެކެވެ

. އަދި އިމާމުވެ މަދުވެގެން ތިން ފަހަރު  ،ނަމާދުކުރާނަމަ ،ތަސްބީޙައެއް ކިޔޭހައި ހިނދުކޮޅެކެވެ
. އަދި އެކަހެރިކޮށް ކުރާނަމަތަސްބީޙަކިޔޭ ވަރަށް ސަޖިދަ ދިގުކުރުން މުސްތަ  ،ޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

  ސަޖިދަ ދިގުކުރުމަކީ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
. އޭގެތެރޭގައި  ތަފާތު ޒިކުރުތައްގައި ކިޔުމަށް ދެންފަހެ ސަޖިދާ ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

  އަންނަނިވި ޒިކުރުތައް ހިމެނެއެވެ.
"سنَحاَب بِّراَأل ي1("ٰىلَع(  : ) މާނައީ ބޮޑުކުރެއްވި  މިއަޅާ ހައްދަވާ"(މަދުވެގެން ތިންފަހަރު

  !"ކަމާއެވެ މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ

                                                           
  السنن. رواه أمحد ومسلم وأصحاب )1
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"سحاَبناللَّ كهم رناَب بِوحمداللَّ كهاغْ مفر ل1("ي(  : ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ هللا"އިބަމާނައީ
! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ! އަދި ހުރިހާ  ކަމާއެވެ ! އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ ރަސްކަލާކޮ

! މިއަޅާއަށް ފާފަ هللاޙަމްދުތަޢުރީފެއް އިބަ . އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އަށް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ
  ފުއްސަވާނދޭވެ!"

 هعمس قش، وهروص، وهقَلَخ يذلَّل يهِجو دج، ستملَسأَ كلَ، وتنآم كبِو ،تدجسلَك  مهللَّاَ"
وبصرهباَ، ترأَ اُهللا كحسخاَالْ نلقي2("ن(  : ! މިއަޅާ  އޭ"މާނައީ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. އަދި މިއަޅާ އިބަهللاއިބަ . އަދި މިއަޅާ އިބަهللاއަށް ސަޖިދަކޮށްފީމެވެ އަށް هللاއަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ
. މިއަޅާގެ މޫނުންކިޔަމަ ނބައިބޯލަ ހައްދަވާ އެމޫނު ބުރުސޫރަކުރައްވާ އެމޫނުގެ އިވުމާއި،  ވެއްޖައީމެވެ

.  ށްފެނުން ހާމަކޮށްދެއްވި ފަރާތަ  !ގެ މަތިވެރި ކަމާއެވެهللاމިއަޅާގެ މޫނު ސަޖިދަ ކޮށްފިއެވެ
. ކަލާނގެއީއެ   "އެންމެ ރިވެތިކޮށް ހައްދަވާ ޚަލްޤުކުރައްވާ ފަރާތެވެ

 ًءناَثَ يصحأُ ، الَكنم كبِ ذُوعأَو ،كتبوقُع نم كتفاَعاَمبِ، وكطخس نم كضاَرِبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ"
لَعيأَ ،كنثْأَ ماَكَ تنيت لَعِسفْٰى نހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ  ހައްދަވާ އޭ" )3("ك ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

 ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ގެ ކޯފާއިން ރައްކާތެރިهللاއިބަ ގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްމުގެ ރުހިވޮޑިގަތުهللاއިބަ
. އަދި އިބަ  ތެރިގެ ޢުޤޫބާތުން ރައްކާهللاއިބަ ގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްގެ ޢަފޫކުރެއްވުهللاދަންނަވަމެވެ

.  ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  ން عذابނުވަތަ  ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ނުރުހުމަކުންهللاއިބައަދި ދަންނަވަމެވެ
. އިބަهللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ތެރިއްކާރަ ޖެހޭ  އަށް ދަންނަވަންهللاގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ
ތުފުޅަށް ޒާގެ އަމިއްލަ هللاއިބަ ،އީهللا. އިބަމިއަޅާއަށް ޢަދަދު ނުކުރެވޭހައި ގިނައެވެ ރީފާއި ޘަނާތަޢު

.ންޘަނާ ވަޙީކުރެއްވި ފަދައިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިގެ   "ވާ ފަރާތެވެ
ދެސަޖިދަ  މެުދ ިއުނމިާއ، ިއްނަންނ ޖެހޭ ޮގތް ައިދ ެއަމޤާމުަގިއ ުދޢާކުުރްނ.ދަެސިޖަދ ދެ  -15

. ދެންފަހެ ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި  ދެމެދުގައި އިށީނދެ މަޑުކޮށްލުމަކީ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ،އިށީނދެ އިނުމަށް ހުޅުން ދެފައި ކަކުލު ،ދެގޮތެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

ވާތުފައިގެ ކުޑަކަޅުވާ  ،ކަނާތުފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް ވިއްދައި ،ލަންބައި
. ދެވަނަ ގޮތަކީ ދެފައި  . މިގޮތަށް އިނުމަށް ކިޔަނީ އިފްތިރާޝަށް އިނުމެވެ މައްޗަށް ބުރަވެ އިނުމެވެ

                                                           
  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )1

  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )2

  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )3
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ދެފުންނާބުގެ  ،ވާ ގޮތަށް ވިއްދައިދެފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ޤިބުލައަށް ،ކަކުލުހުޅުން ލަންބައި
. މިގޮތަށް އިނުމަށް ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަނީ  . ""اِإلقْعاَءމައްޗަށް ބުރަވެ އިނުމެވެ   އެވެ

ފަހެ ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި ކިޔުމަށް ދެދުޢާއެއް ޞައްޙަ ގޮތުގައި ވާރިދުވެގެން 
  އައިސްފައިވެއެވެ.

"اغْ بِّرفر لي، اغْ بِّرفر لމާ )1("ي : ! މިއަޅާއަށް ހައްދަވާ އަޅު"ނައީ  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! ފާފަ ! ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަ އަޅު ފުއްސަވާނދޭވެ   "ފުއްސަވާނދޭވެ

:  )2("ينِعفَار، وينِقْزار، وينِفعاَ، وينِرباج، وينِداه، وينِمحار، ويل رفاغْ مهللَّاَ" އޭ "މާނައީ
! މިއަޅާއަށް ފާފަ އަދި މިއަޅާއަށް ރަޙްމަތް  !ފުއްސަވާނދޭވެ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި މިއަޅާގެ އުނިކަންތައް ފޫބައްދަވާ . އަދި މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާނދޭވެ  ލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާއަށް ފުރިހަމަ  ވެ. . އަދި މިއަޅާއަށް ރިޒުޤު ދެއްވާނދޭދެއްވާނދޭވެ  عافيةދެއްވާނދޭވެ

.   "އަދި މިއަޅާ މަތިވެރި ކުރައްވާނދޭވެ
ދެވަނަ  ،އެބަހީ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގެ ދެވަނަ ސަޖިދައިން ތެދުވެ ަޖލަްސުތލް ިއްސިތާރޙާ. -16

. އަދި ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގެ ދެ ،ރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ކުރިން ވަނަ ހިނދުކޮޅަކު އިށީނދެ މަޑުކޮށްލުމެވެ
. ،ހަތަރުވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ކުރިން ،ސަޖިދައިން ތެދުވެ   ހިނދުކޮޅަކު އިށީނދެ މަޑުކޮށްލުމެވެ

. (އެބަހީ ހަށިގަނޑުގެ  ފަހެ މިކަން މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ އެކަމަށް ބޭނުންޖެހޭ މީހުންނަށެވެ
.) އަދި އެހެނިހެން މީހުންނަށްވެސް އެކަން މަނާވެގެންނުވެއެވެ.  ގައިބާރު ދެރަވެފައިވާ މީހުންނަށެވެ

.   އަދިކިއެއްތަ! ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
އެބަހީ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށާއި ފަހު އައްތަޙިއްޔާތަށް  ތަަޝއުްހަދްށ ިއްނަންނޖެހޭ ޮގތް. -17

.   އިންނަން ޖެހޭ ގޮތެވެ
. އަދި ދެސަޖި ިއފްިތާރަޝްށ ިއުންނ. ދަ ދެމެދު އެއީ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނަ ގޮތެވެ

. އެއީ ދެފައި ކަކުލުހުޅުން ލަންބައި ކަނާތުފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު  ،އިންނަ ގޮތްވެސް މެއެވެ
. ދެން މިގޮތަށް އިންނަ  ،ޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް ވިއްދައި ވާތުފައިގެ ކުޑަކަޅުވާ މައްޗަށް ބުރަވެ އިނުމެވެ

. ފަހެ މާތް ،އިރު  ބުނު ޢުމަރުهللا ސުންލެއްވި ޢަބްދުރުއްهللا އަތް ބާއްވަން ޖެހޭ ގޮތް ދަންނައެވެ
. "ހަމަކަށަވަރުން   ،ތަޝައްހުދަށް އިށީނދެ ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين. )2
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. އަދި ކަނާތު އަތްޕުޅު ކަނާތު ކަކޫފުޅު މަތީ ބާއްވަވައެވެ.  ވާތުއަތްޕުޅު ވާތު ކަކޫފުޅު މަތީ ބާއްވަވައެވެ
ޝަހާދަތް  ،ދަތް އިނގިލިފުޅުގެ ބުޑުގައި ޖައްސަވައިޝަހާ ،އަދި ކަނާތު ބޮޑުވައި އިނގިލިފުޅު

". . "ޝަހާދަތް  )1(އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ
ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން  ،އިނގިލިފުޅު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ އިނގިލިފުޅެއް ލައްޕަވައި

."އިޝާރަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވި ޝަހާދަތް އިނގިލި ބައިންދާން ޖެހޭ އަދި އެހެން ގޮތެއްވެސް  )2(އެވެ
. ފަހެ މާތް . "ހަމަކަށަވަރުން  ސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުރުއްهللا ސާބިތުވެގެންވެއެވެ ވިދާޅުވިއެވެ

ޅު އަދި ވާތު ކަކޫފު ،އެކަލޭގެފާނުގެ މާކަޅުވާފުޅު މަތީ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތު އަތްތިލަފުޅު rرسول اهللا 
. ދެން  . އަދި ކަނާތު އުޅަނބޮށިފުޅު ކަނާތު މާކަޅުވާފުޅާ ދިމާވާ ގޮތަށް ބެހެއްޓެވިއެވެ މަތީ ބޭއްވެވިއެވެ

މެދު އިނގިލިފުޅުން ބޮޅަކަށްވާ ގޮތަށް  ،ބޮޑުވައި އިނގިލިފުޅާއި ،ކަނާތު އިނގިލިފުޅުތައް ލައްޕަވައި
. އަދި ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރެއް . ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަހާދަތް ހެއްދެވިއެވެ ވިއެވެ

".    )3(އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރައްވާ ދުޢާކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީމެވެ
. އެއީ ކަނާތުފައިގެ  ަތަވްއުރަކްށ ިއުންނ. އެބަހީ ފަހު އައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނަން ޖެހޭ ގޮތެވެ

ގެ ކުރީކޮޅު ކަނާތުފައިގެ ދަށުން ނެރި ވާތު އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް ވިއްދައި ވާތުފައި
.   ފިނދުކިބަ މައްޗަށް ބުރަވެ އިނުމެވެ

ހަމަ އިފްތިރާޝަށް އިންނައިރު އަތްބޭއްވި  ،ފަހެ ތަވައްރުކަށް އިންނައިރުވެސް އަތްބާއްވާނީ
  ގޮތަށެވެ.

ވާ ގޮތުގައި ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަ ފަުރަތަމ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއުންނ. -18
. ތަޝައްހުދުގެ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުގައި އަދި  ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިނުމަކީ ސުންނަތެކެވެ

  ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ. ކިޔުންއެއްޗެއް އެހެން  އިތުރުން
ފަހެ ޖުމްހޫރު  ގެ ަމްއަޗްށ ަޞަލވާތްިކެޔުވްނ. rرسول اهللا ފުަހ ައްއަތޙިްއާޔުތަގިއ  -19
ގެ މައްޗަށް  rرسول اهللا ން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި ޢިލްމުވެރި

  ޞަލަވާތްކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
ދެންފަހެ ޞަލަވާތުގެ ޢިބާރާތް ތަފާތު ލަފްޒުތަކުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. 

. މިތާނގަ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު ޢިބާރާތްއޭގެ    އި ބަޔާންކުރަމެވެ
                                                           

  رواه مسلم. )1

  ه مسلم.روا )2

  رواه أمحد. )3
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 كن، إِمياهربإِ ٰى آلِلَعو مياهربٰى إِلَع تيلَّص ماَ، كَدمحم ٰى آلِلَعو دمحٰى ملَع لِّص مهللَّاَ"
حميد جِميللَّ، اَدهرِباَ مك لَعٰى محمد وٰى آلِلَع محمباَ ماَكَ دكْرت ٰى إِلَعبراهيم وإِ ٰى آلِلَعبراهيإِم ،نك 
حميد جِمي1("د(  : ! އިބްރާހީމްގެފާ ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ އިބްރާހީމްގެފާނުގެ  ނާއިބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ  އިލެއްވި ފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާ ޞަލަވާތް هللاއާލުންގެ މައްޗަށް އިބަ
! ހަމަކަށަވަ ވެސްށްމައްޗަ ތަޢުރީފަކާއި، ހުރިހާ  އީ ހުރިހާ ޙަމްދުهللاރުން އިބަޞަލަވާތް ލައްވާނދޭވެ

. އޭ ހައްދަވާ  ޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބްރާހީމްގެފާނާއި،ބޮ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
ދުގެފާނާއި، މުޙާއްމަދުގެފާނުގެ ފަދައިން މުޙައްމަ އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް ބަރަކާތްލެއްވި

! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ވެސްއާލުންގެ މައްޗަށް އީ ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި، ހުރިހާ هللاބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
.   "މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ފަހެ ޞަލަވާތަށް ފަހު  ފުަހ ައްއަތޙިްއާޔުތަގިއ ަސލާމިްދުނމުގެ ކުިރްނ ުދޢާކުުރްނ. -20
. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ހެވަށް އެދި ސަލާމް ދިނުމުގެ ކުރިން ދުޢާކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

. . އެކަމަކު ދުޢާކުރާނީ ޢަރަބި ބަހުންނެވެ އަދި  ކޮންމެ ދުޢާއެއް ކުރިޔަސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅެވެ
. އޭގެ ތެރެ ތިރީގައި ބައެއް ދުޢާ  އިންސުންނަތުން ސާބިތުވެގެންވާ ދުޢާތައް ކުރުން އައުލާވެގެންވެއެވެ

  ވެ.ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެ
 هبِ ملَعأَ تنأَ ماَ، وتفْرسأَ ماَ، وتنلَعأَ ماَ، وتررسأَ ماَ، وترخأَ ماَ، وتمدقَ ماَ يل رفاغْ مهللَّاَ"

نِّمأَي .نالْ تقَمّدمأَ، ونالْ تمؤّخإِ الَ رأَ الَّإِ ٰلهنމިއަޅާއަށް ބޮޑުކުރެ ހައްދަވާ އޭ" )2("ت ! އްވި ރަސްކަލާކޮ
މިއަޅާ އަދި  !ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ އިހަކުރި ފަސްވެ ،ފާފަތަކާއި އިދިޔަހަ މިއަޅާގެ އިސްވެ
 އަދި މިއަޅާ ހައްދުފަހަނަޅާ !ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ އިކުރިހަ އިފާޅުގަ ،ފާފަތަކާއި އިސިއްރުން ކުރިހަ

 هللاއިބަ ،ބޮޑަށް ވުރެ އަދި އެއީ ފާފައެއްކަން މިއަޅާއަށް !އްސަވާނދޭވެކޮށްފައިވާ ފާފަތައް ފު ،ވަރަށް
) އިސްކުރައްވާ  !ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ފާފަވެސް މިއަޅާއަށް ފުއްސަވާނދޭވެ (ހެޔޮ ކަންތަކުގައި މީސްތަކުން

. އަދި ފަސްކުރައްވާ ފަރާތަކީވެސް އިބަهللاފަރާތަކީ އިބަ .هللاއެވެ ވާ އަޅުކަން ވެވުން ފިޔަ هللاއިބަ އެވެ
.އްއެހެން އެ ،ޙައްޤުވެގެންވާ   "ވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

 ةنتف نم كبِ ذُوعأَ، والِجالد حِيِسمالْ ةنتف نم كبِ ذُوعأَ، ورِبقَالْ ابِذَع نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ"
ބޮޑުކުރެއްވި  ހައްދަވާ އޭމާނައީ: " )3("مِرغمالْو مِثَأْمالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّ. اَتماَمالْو ياَحمالْ

                                                           
  رواه البخاري. )1

  رواه مسلم. )2

  رواه البخاري ومسلم. )3
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! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ކަށްވަޅުގެ  ގެ هللاއިބަ ،ވުމަށް އެދިއްކޮށްދެ ތެރިޒާބުން ރައްކާއަރަސްކަލާކޮ
 ،ދެވުމަށް އެދިކޮށް ތެރިއަދި މަސީޙުއްދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ރައްކާ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.

. އަދި ދިރި ންގެ ޙަޟްރަތުهللاއިބަ  ތެރިމަރުވުމުގެ ފިތުނައިން ރައްކާ ،މާއިހުރުދަންނަވަމެވެ
. އަދި ފާފަކުރުމުންނާއިهللاއިބަ ،ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދަރަނިވެރިވުމުން  ،ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ

  ".ދަންނަވަމެވެ ންގެ ޙަޟްރަތުهللاއިބަ ،ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ތެރިރައްކާ
 كدنع نم ةًرفغم يل رفاغْ، فَتنأَ الَّإِ بونالذُّ رفغي الَا، وريثكَ ماًلْظُ يِسفْن تملَظَ ينِّإِ مهللَّاَ"

وارحنِمإِ ينأَ كنالْ تفُغور الرحيހަމަކަށަ ހައްދަވާ އޭމާނައީ: "  )1("م ! ވަރުން ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި  ވެރިވުމަކުންގިނަވެގެންވާ އަނިޔާ ށްމިއަޅާވަނީ މިއަޅާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަ އަނިޔާވެރިވެފައެވެ

.  ފުއްސަވާނެ އެހެން ފާފަތައް އިފިޔަވަ هللاއިބަ ގެ هللاއިބަ ފަހެއެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
 އަޅާއަށް އޯގާވެރިވެއަދި މި !ދޭވެނފުއްސަވާ ފުއްސެވުމަކުން މިއަޅާއަށް ފާފަ ޙަޟްރަތުންވާ ފާފަ
. އީ ފާފަهللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ !ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ   "ފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ

، رِمعالْ لِذَرٰى أَلَإِ درأُ نْأَ نم كبِ ذُوعأَ، ونِبجالْ نم كبِ ذُوعأَ، ولِخبالْ نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ"
أَوعبِ ذُوك من فتنة الدياَن وقَالْ ابِذَع2("رِب(  : ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ

ދަންނަވަމެވެ.  ންގެ ޙަޟްރަތުهللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ބަޚީލުކަމުން ރައްކާތެރި
. އަދިهللاދި އިބަކޮށްދެއްވުމަށް އެ އަދި މިއަޅާ ފިނޑިކަމުން ރައްކައުތެރި  ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ

 (މީސްތަކުންނަށް މިއަޅާގެ ބުރަ އުފުލަން ޖެހޭ އުމުރާ ހިސާބަށް) ހިސާބަށް އެންމެ މުސްކުޅި އުމުރާ
ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ. އަދި هللاއެދި އިބަ މަށްމުން ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުކުރެވުރައްދުމިއަޅާ 

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ށްވަޅުގެ ޢަޒާބުން ރައްކައުތެރިދުނިޔޭގެ ފިތުނައިންނާއި، ކަ
.   "ދަންނަވަމެވެ
ފަހެ ސަލާމްދިނުމަށް ފަހުގައި ކުރުން އެންމެ ޞައްޙަ  ަސލާމިްދުނަމްށ ފުަހ ިޒކުުރކުުރްނ. -21

.ރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެޒިކު   ވެ
އޭ ހައްދަވާ " )3("امِركْاِإلو لِالَجا الْذَ ياَ تكْرباَ، تمالَالس كنم، ومالَالس تنأَ مهللَّاَ"

! އިބަ . އަދި ސަލާމަތްތެރިކަން ވަނީ އިބަهللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ގެ هللاއީ ސަލާމަތްކަން ދޭ ފަރާތެވެ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  رواه أمحد والبخاري والنسائي. )2

  رواه اجلماعة إالّ البخاري. )3



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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! އިބަ . އޭ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ  މާތްވެ މަތިވެރިވެهللا ޙަޟްރަތުންނެވެ
".   ވޮޑިގެންވެއެވެ

"އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  )1("علَى ذكْرِك وشكْرِك وحسنِ عبادتك ياللَّهم أَعنِّ"
އަށް ރިވެތި ގޮތުގައި އަޅުކަންކުރުމުގެ هللاއަށް ޝުކުރުކުރުމާއި، އިބަهللاއަށް ޒިކުރުކުރުމާއި، އިބަهللاއިބަ

!"މައްޗަށް މިއަޅާއަށް އެހީތެރިވެ ވޮ   ޑިގަންނަވާނދޭވެ
 عنِماَ الَ مهللَّ، اَريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"

أَ ماَلطَعيتالَ، و معطي ماَل منعتالَ، و يفَنا الْذَ عجّد منالْ كجމެނުވީ އަޅުކަންވެވުން "هللا  )2("د
. އެކަލާނގެއަށް  . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ

. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއް ގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެއަށެވެ
 . ފަރާތެއް  ދެއްވާ އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ هللاބަރަސްކަލާކޮ! އި ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ އޭރަސްކަލާނގެއެވެ
. އަދި އިބަ . އަދި އެއްޗެއް ދޭނެ އެހެން މަނާކުރެއްވި هللاނުވެއެވެ އެއްވެސް  ފަރާތެއްވެސް ނުވެއެވެ

ބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ ނަސީބުވެރިކަން ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ނަސީ
.  އެއްވެސް ފައިދާއެއް ޙަޟްރަތުންއިބަރަސްކަލާނގެ  އެއްޗަކީ ކޮށްދޭ (ހަމައެކަނި ފައިދާނުކޮށްދޭނެއެވެ

.) ޞާލިޙު   "ޢަމަލެވެ
 الَو لَوح . الَريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَ، وكلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"

 نيصلخم اُهللا الَّإِ ٰلهإِ ، الَنسحالْ ُءناَالثَّ هلَو لُضفَالْ هلَو ةُمعالنِّ هلَ ،اهيإِ الَّإِ دبعن الَ، واُهللا الَّإِ ٰلهإِ ، الَاِهللابِ الَّإِ ةَوقُ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު "هللا  )3("نَورفكاَالْ هرِكَ ولَو نيالدّ هلَ

. ހުރިހާ  . އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ ނުވެއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ  ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ

. ހެޔޮ ކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއް އަދި ނުބައި  މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. هللاކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް  މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ

. އަދި އަޅަމެން އެކަލާނގެއަށް މެނުވީ އަޅުކަމެއް ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނު ވެއެވެ
 . . ނިޢުމަތާއި، ދަރުމައާއި، ރިވެތިސަނާ ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ هللا ނުކުރަމުއެވެ

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية واحلاكم وقال: صحيح على شرط الشيخني. )1

  البخاري ومسلم.رواه أمحد و )2

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي. )3



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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. އަދި ކާފިރުން ކިތަންމެ  މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
."ނުރުހުނު ކަ   މުގައިވިޔަސް އަޅަމެންނީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަމާއި ދީން ޚާލިޞްކުރާ މީހުންނެވެ

!}{هللا }اِهللا نَحاَبس{"އެއަށްފަހުގައި  ތެއްތިރީސް ފަހަރު،  ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ
.}هللا{އެންމެހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  }ِهللا دمحالْ{  }ربكْأَ اُهللا{ތެއްތިރީސް ފަހަރު،  އަށެވެ

.}هللا{އެންމެބޮޑީ  ، هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ{ތެއްތިރީސް ފަހަރު، އަދި ސަތޭކަ ހަމަކުރަން  އެވެ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން {هللا  }ريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ

. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު އެއްވެސް އިލާހަކު  . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ ނުވެއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއީ  . ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ ނުވެއެވެ

{. ކުރުން  މިޒިކުރުތައް ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
  މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.

އަދި މަޣުރިބު ނަމާދާއި، ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އަންނަނިވި ޒިކުރު ދިހަފަހަރު ކިޔުން 
  މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.

 ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو تيميو ييِحي دمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"
. އެކަލާނގެ "هللا  )1("ريدقَ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ  . އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ އެއްކައުވަންތައެވެ
. އެކަލާ . އަދި ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ . އަދި މަރުއްވައެވެ ނގެ ދިރުއްވައެވެ

".   އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. އެއީ މިފަދައިން  އަދި އެއަށްފަހުގައި އާޔަތުލް ކުރުސި ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

  ކިޔުމެވެ.
 [  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s  ¬ «ª  ©̈   §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~

    Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®
  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  ÆZ  ) :އީ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި "هللا )٢٥٥البقرة

. އެކަލާނގެއީ ދިރި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާ ރަސްކަލާނގެއެ ވެ
. ތާއްޔާޖެހުމާއި ނިދުން އެކަލާނގެއަށް  ،ދެމިވޮޑިގެންވާ އަބަދަށް ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

. އުޑުތަކާއި . އެކަލާނގެ  ،ނިސްބަތްވެގެން ނުވެއެވެ ބިމުގައި ވާހައި އެއްޗެއް ވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
                                                           

  رواه الترمذي وأمحد وحسنه األلباين. )1



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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ފާޢަތްތެރިވެވޭނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުންގެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާ ނުލައި ޝަ
އެބައިމީހުންގެ ފަހަތުގައި ވާހައި ކަމެއް (އެބަހީ އިސްވެ ދިޔަހައި  ،ކުރިމަތީގައި ވާހައި ކަމަކާއި

. އަދި އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅުގެ  ،ކަމަކާއި ) އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ ފަހުން ވާނޭހައި ކަމެއް
. އެކަލާނގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ އިރާ ދަކުރެއްވި މިންވަރެއް މެނުވީ އެބައިމީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ

) އުޑުތަކާއި ބިމަށް ވުރެ ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ.  ކުރުސިކޮޅު (އެކަލާނގެ ފައިންޕުޅު އަޅުއްވާ ގޮނޑިކޮޅު
ކަމެއް އަދި އުޑުތަކާއި ބިން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމުގައި އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ވަރުބަލި

". . އަދި އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވެ މާތްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ   ނާދެއެވެ
 އަދި އެއަށްފަހުގައި އިޚްލާޞް، ފަލަޤް، ނާސް، މިތިންސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު
. ފަހެ މަޣުރިބު ނަމާދާއި، ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު، ކޮންމެ ސޫރަތެއް ތިންފަހަރު ކިޔުން  ވެގެންވެއެވެ

.މުސް   ފަހެ އެތިންސޫރަތާއި، އެތިންސޫރަތުގެ މާނަ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
 [ $  #  "  ! !    '  &!    ,  +   *  )!  2  1  0  /  .Z  

. އެއީ   )٤ – ١اإلخالص: ( !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ . هللا"(އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ هللا އެވެ
 . . އަދި އީ ފުދިވޮهللاއެއްކައުވަންތައެވެ . އެކަލާނގެއަށް ދަރިކަލަކު ނުވެއެވެ ޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

". . އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ   ބަފައިކަލަކު ނުމެވޭމެއެވެ
 [  7  6  5  4!    <  ;   :  9!    B  A  @  ?   >!    F  E  D

  H   G!  N  M  L  K  J  Z  ) :ކަލޭގެފާނު  )٥ – ١الفلق (! "(އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ
. ހެނދުނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން، އެކަލާނގެ ހެއްދެވި ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ  ވިދާޅުވާށެވެ
. އަދި ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ވެރިވާ ހިނދު އެރޭގަނޑުގެ  ނުބައި ކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ

) ގޮށްތަކަށް ފުމޭ އަނދިރިކަމުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާ ތެރިކަމަށް އެދެމެވެ. އަދި (ގޮށްތައް ޖަހައި އެ
. އަދި ހަސަދަވެރިޔާ  ) ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ އަންހެނުންގެ (އެބަހީ ސިހުރުވެރިންގެ

".   ހަސަދަވެރިވާ ހިނދު އޭނާގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ

 [  S  R   Q  P!  V  U  !    X Y  !  ^  ]  \  [  !     `

d  c  b  a  !        h  g  fZ  ) :(އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ!)   )٦ – ١الناس"
އިންސާނުންގެ ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް  ،ޖިންނީންނާއި ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.

) ފަހަތަށް އެނބުރިދާ ވަސްވާހުގެ ވެ(هللاވަސްވާސްލައިދޭ  ރި ޝައިޠާނާގެ ގެ ޒިކުރުކުރެވޭ ހިނދު



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް މީސްތަކުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދި 
". . މީސްތަކުންގެ އިލާހެވެ . އެކަލާނގެއީ މީސްތަކުންގެ ޙަޤީޤީ ރަސްކަލާއެވެ   ދަންނަވަމެވެ

  އަދި ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އަންނިވި ދުޢާކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.
ބޮޑުކުރެއްވި  ހައްދަވާ "އޭ )1("الًبقَتم الًمع، وباًيِّطَ قاًزرِ، وعاًفناَ ماًلْع كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ"
! ގެ ޙަޟްރަތުން ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި، ޙަލާލުވެގެންވާ هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ ރަސްކަލާކޮ

."ރިޒްޤަކާއި، ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއް ދެ   އްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ
  

ަނމުާދގެ ަޙަރކާތަްތުކގެ ަތުރތުީބްނ  ،ުސްނަނތަްތކާ ެއކު  ،ަނމުާދގެ ަފުރުޟަތކާއި 
  ަނމުާދުކާރެނ ޮގތް 

. ފަހެ މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުން ސުންނަތްތައް  ،ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކާއި ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
މާދުގެ ޙަރަކާތްތައް ތަރުތީބުން އަދާކުރާނެ ގޮތެވެ. ބަޔާންކުރުމަށް މިގަސްތުކުރަނީ އިޖުމާލުކޮށް، ނަ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަރުތީބު ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން 
. ފަހެ ތިރީގައި އެވާ ތަރުތީބުން ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ.   ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

   ައްށ ުކިރމިަތަލއި ޮކަޅްށުހުރްނ.ަނމުާދުކުރަމްށ ގްަސުތުކާރ ަތުނަގިއ ިޤުބލަ  -1
  ުކަރްނ ގްަސުތުކާރ ަނމަާދަކްށ ިނަޔތްަގތްުނ. -2
3- رެދައތްތިަލ ެދޮކނޑާ ަހަމައްށ  ިކުޔމާ ެއުކ ެދައތްތިަލިއގެ ަބނޑުފްުށ ިޤުބަލައްށވާ ޮގަތށް  اُهللا أَكْب

  ުނަވަތ ެދަކްނފުަތފޫޅާ ަހަމައްށ ުއުފލްުނ.
  ީތަގިއ ަހަށްނަބުންނ.ވާތް މީަތ ަކާނތް ބާްއަވިއ މޭމަ  -4
  ުދޢާުއލް ިއްސިތފްތުާޙ ިކުޔްނ. -5
  އާިއ ބްިސިމ ިކުޔަމްށ ަފުހ ޫސަރތުލް ފިާތޙާ ިކެޔުވްނ. أَعوذُ -6
  ުޤުރއާުންނ ިމްނަވެރްއ ިކެޔުވްނ.ފަުރަތަމ ެދަރުކަޢުތަގިއ  ،ޮކްނެމ ަނމެާދްއގެެވސް  -7
8- رުއްނ.ިކުޔމާ ެއުކ ެދައތް ުއުފަލއި ުރކަޫޢްށ ދި اُهللا أَكْب  
  ުރކުޫޢަގިއ ިޒކުުރކުުރްނ. -9
  ކިުޔމާ ެއުކ ުރކުޫޢްނ ެތުދެވ ެދައތް ުއުފލްުނ. سمع اُهللا لمن حمده -10

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وابن ماجه  )1
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  ިއުޢިތދާލްަށ ުހުރްނ. -11
  ިއުޢިތާދލަުގިއ ިޒކުުރކުުރްނ. -12
13- رިކުޔމާ ެއުކ ަސިޖަދައްށ ދިުއްނ. اُهللا أَكْب  
  ަސިޖާދަގިއ ިޒކުުރކުުރްނ. -14
  ިކުޔމާ ެއުކ ަސިޖަދއިްނ ެތުދުވްނ.  أَكْبراُهللا -15
  ދަެސިޖަދ ެދެމުދ ިއުންނ. -16
  ދަެސިޖަދ ެދެމުދަގިއ ުދޢާުކުރްނ. -17
19- رިކުޔމާ ެއުކ ެދަވަނ ަސިޖަދައްށ ދިުއްނ. اُهللا أَكْب  
20- رިކުޔމާ ެއުކ ެދަވަނ ަސިޖަދއިްނ ތެުދުވްނ. اُهللا أَكْب  
ިހނުދޮކަޅުކ ިއށީނެދ  ަވަނ ަރުކަޢަތްށ ތެުދުވުމގެ ުކިރްނ ުކޑަ ަގިއބާުރ ެދަރ ީމެހްއަނަމ ދެ  -21
  ަމޑޮުކްށލްުނ.

  ެދަވަނ ަރުކަޢަތްށ ެތުދެވ ަހަށްނަބުންނ. -22
  ފަުރަތަމ ަރކުަޢުތަގިއ ަކްނަތްއުކިރ ޮގަތްށ ަކްނަތްއުކުރްނ. -23
  ފަުރަތަމ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއުންނ. -24
  ތަަޝްއުހުދ ިކުޔްނ. -25
26- رައތް ުއުފަލއި ަހަށްނަބުންނ.ދެ ިކުޔމާ ެއުކ ިތްނަވަނ ަރކުަޢަތްށ ެތުދެވ  اُهللا أَكْب  
  ބްިސިމ ިކަޔިއ ޫސަރުތލް ފިާތޙާ ިކެޔުވްނ. -27
  ފަުރަތަމ ެދަރުކަޢުތަގިއ ަކްނަތްއުކިރ ޮގަތްށ ަކްނަތްއުކުރްނ. -28
29- رަމ ުކޑަ ިހނުދޮކޅަކު ކިުޔމާ ެއކު ެދަވަނ ަސޖިަދއިްނ ތެުދެވ ަގިއބާުރ ެދަރ ީމެހްއނަ  اُهللا أَكْب

  ިއށީނެދ ަމޑޮުކްށލްުނ.
  ހަަތުރަވަނ ަރކުަޢަތްށ ެތުދެވ ަހަށްނަބުންނ. -30
  ިތްނަވަނ ަރކުަޢުތަގިއ ަކްނަތްއުކިރ ޮގަތްށ ަކްނަތްއުކުރްނ. -31
  ަފުހ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ އުިންނ. -32
  ތަަޝްއުހުދިކުޔްނ. -33
  ަލވާތްކިެޔުވްނ.ގެ ަމްއަޗްށ ޞަ  rرسول اهللا  ތަަޝްއުހަދްށ ފަހު  -34
  ަޞަލވަާތްށ ަފުހ ުދޢާކުުރްނ. -35
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  ަސލާމިްދުންނ. -36
. އެއްވެސް  . ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ހަމަހަމައެވެ ދަންނައެވެ

.   ތަފާތެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
  

  ަފުރުޟ ފްަސަނމުާދަގިއ ުޤޫނުތިކުޔން 
އް ޖެހޭ ހިނދު ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ޖެހޭ ހިނދު ފަރުޟު މުސްލިމުންނަށް މުޞީބާތެ

. ފަހެ މާތް هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަސްނަމާދުގައި އަޑުހަރުކޮށް ޤުނޫތުކިޔުން ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ
" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އެއް  ،rرسول اهللا ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

سمع اُهللا لمن ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހު ރަކުޢަތުގައި  ،ން ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގައިމަސްދުވަސް ވަންދެ
. އެއީ  ،އޭ ވިދާޅުވެحمده  . އެއީ ބަނޫ ސުލައިމްގެ ޤަބީލާތަކަކަށެވެ ޤަބީލާތަކަކަށް ބަދުދުޢާކުރެއްވިއެވެ

. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްބެވި  ރިޢުލާއި، ޛަކުވާނާއި، ޢުޞައްޔޭ ކިޔުނު ޤަބީލާތަކަށެވެ
".   )1(ބޭކަލުން (އަޞްޙާބުބޭކަލުން) އާމީން ވިދާޅުވިއެވެ

  

  ފަތިްސ ަނމާުދަގިއ ުޤޫނުތިކުޔން 
. ބަޔާންވެދިޔަ  ހަމައެކަނި ފަތިސް ނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުމަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ

ދުގައާއި އަދި އެހެން ނަމާދުތަކުގައި ފަތިސް ނަމާ ،ފަދައިން މުސްލިމުންނަށް މުޞީބާތެއް ޖެހޭ ހިނދު
 . . އަދި ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަކީވެސް މިއެވެ އަބޫ ފަހެ ޤުނޫތުކިޔުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

. އަހުރެންގެ ބައްޕައަށް  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މާލިކު އަލްއަޝްޖަޢީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . ފަހަތްޕުޅުގައާއި، އަބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާނާއި،  rول اهللا رسއަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ
އަދި މިރަށުގައި އެބަހީ ކޫފާގައި ޢަލީގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި  ،ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި

. ފަހެ އެބޭކަލުން (ފަތިސް  ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް އަހަރުވަންދެން ބައްޕަ ނަމާދުކުރެއްވީމުއެވެ
 ( ."ނަމާދުގައި . އެއީ ބިދުޢައެކެވެ ފަހެ  )2(ޤުނޫތުކިޔުއްވިތޯއެވެ؟ ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ. "ދަރިފުޅާއެވެ

. އަދި   rرسول اهللا ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަކީ ފަތިސް ނަމާދުގައި ޤުނޫތު ޝަރުޢުވެގެން ނުވުމެވެ
މި ޤުނޫތަކީ  "تيده نميف ينِداه مهللَّاَ"ނަމާދުތަކުގައި ކިޔުއްވި ޤުނޫތަކީ ޤުނޫތު ނާޒިލާއެވެ. 

                                                           
  رواه أبو داود وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وصححه األلباين. )2
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އުނގަންނައިދެއްވި ޤުނޫތެއްކަން ޞަރީޙަކޮށް  rرسول اهللا ވިތުރީގައި ކިޔުއްވުމަށް ޙަސަނުގެފާނަށް 
.   )1(ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ

  

  ުސްނަނތް ަނމާދު 
ފަހެ އިސްލާމް ދީނުގައި ފަރުޟު ނަމާދުތަކުގެ އިތުރަށް 

. އެއީ ސުންނަތް ނަމާދުތަކެއްވެސް ޝަރުޢުކުރަ އްވާފައިވެއެވެ
ފަރުޟު ނަމާދުގެ ރުކުންތަކާއި ސުންނަތްތައް ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ 
ސަބަބުން އުނިވާ އުނިވުން ފޫބެއްދުމަށާއި އާޚިރަތުގައި މީހާގެ 

. ފަހެ މާތް ރުއްސުންލެއްވި هللا ދަރަޖަތައް މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައެވެ
. އެކަލޭގެފާ ނު އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . .  rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންވިދާޅުވިއެވެ إِنَّ "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
يقُولُ ربنا عز وجلَّ  ،أَولَ ما يحاسب بِه الناس يوم الْقيامة الصالَةُ

هكَتالَئمل، لَمأَع وهو: وا فظُريان دبع الَةيص قَصن ا أَمهماأَتفَإِنْ  ؟ه
انظُروا  :وإِنْ كَانَ انتقَص منها شيئاً قَالَ ،كَانت تامةً كُتبت لَه تامةً

دبعلْ لعٍ يهطَوت نقَالَ ؟م عطَوت فَإِنْ كَانَ لَه: دبعوا لميأَت هعطَوت نم هتلَ ،فَرِيضالُ عمذُ اَألعخؤت ى ثُم
كُم2("ذَل( : "ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ މީސްތަކުންގެ ހިސާބުބެއްލެވޭ  މާނައީ

. މާތް ވެ. ލާއިކަތުންނަށް ވަޙީކުރައްވާނެތެމަ ،އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވާ ޙާލު، هللاޢަމަލަކީ ނަމާދެވެ
. ފަހެ  ؟ނިވެގެންވޭތޯނުވަތަ އު ؟އެނަމާދު ފުރިހަމަވެގެންވޭތޯ ،ގެ އަޅާގެ ނަމާދަށްهللاތިމަން ބައްލަވާށެވެ

. އަދި ނަމާދުން މިންވަރެއް  ،ފުރިހަމަވެގެންވާނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކަމަށް ލިޔުއްވޭނެއެވެ
. ތިމަން، އުނިވެގެންވާނަމަ  ؟ގެ އަޅާއަށް ސުންނަތް ނަމާދެއް ވޭތޯهللاއެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާނެތެވެ

. ފަހެ އޭނާއަށް ސުންނަތް ނަމާދެއްވާ . ތިމަންهللا ، ނަމަބައްލަވާށެވެ  ،ގެ އަޅާއަށްهللاވަޙީކުރައްވާނެތެވެ
. ދެން އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކުގެ  ،އޭނާގެ ފަރުޟު އޭނާގެ ސުންނަތުން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާށެވެ

. (އެބަހީ ފަރުޟު ރޯދަ ސުންނަތް ރޯދައިން  ،ހިސާބުވެސް ކުރިއަށް ދާނީ އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ
. އަދި ފަރުޟު ޒަކާތް .)"ޞަ ،ފޫބެއްދުމެވެ . މިގޮތަށެވެ   ދަޤާތުން ފޫބެއްދުމެވެ

                                                           
  ގެ މިމައުޟޫޢު ބައްލަވާށެވެ."كتاب الصالة" ތަފްޞީލު ދެނެވަޑައިގަތުމަށް  ފަހެ މިމައްސަލައިގެ )1
  رواه أمحد وأصحاب السنن وصححه األلباين. )2
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. ފަހެ   rرسول اهللا ދެންފަހެ ސުންނަތް ނަމާދު މުސްތަޙައްބު ވެގެންވަނީ ގޭގައި ކުރުމެވެ
 . މާނައީ:  )1("والَ تتخذُوها قُبورا ،بيوتكُم من صالَتكُم ياجعلُوا ف"ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އިމީހުންގެ ނަމާދުތަކުން ބަޔެއް ލާށެތިޔަބަ ،"ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކަށް ވެ

." ،ގެތައް   ކަށްބިންތަކަކަށް ނުހަދާށެވެ
. އެއީ ޢާންމު ސުންނަތްތަކާއި،  ދެންފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުތައް ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ

 . ސުންނަތްތައް ކުރާ މީހާގެ ފަހެ ޢާންމު ސުންނަތްތައް ބިނާވެގެންވަނީ އެޚާއްޞަ ސުންނަތްތަކެވެ
. ދެ ރަކުޢަތް ކުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ . އަދި ހަތަރު  ،ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ ދެރަކުޢަތް ކުރާށެވެ

  ހަތަރު ރަކުޢަތް ކުރާށެވެ. ،ރަކުޢަތް ކުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ
ތަކެއް ޚާއްޞަ ނަން ،ދެންފަހެ ޚާއްޞަ ސުންނަތްތަކަކީ ނަމާދުގެ ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކާއި

  ދެވިފައިވާ ސުންނަތްތަކެވެ.
  

  ަރވާތުިބ ުސްނަނތަްތއް 
.ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކަކީ ފަރުޟު ނަމާދުތަކުގެ އިސް   ފަސްކޮށް ކުރެވޭ ސުންނަތްތަކެވެ

ލްމުވެރިން ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ، ބައެއް ޢި ުސްނަނތަްކްނ ަގަދެވގެްނވާ ުސްނަނތަްތްއ.
.ޢަތް ބާރަ ރަކު ،ސުންނަތްތަކުގެ ޢަދަދު ނަމާދުގެ އެއީ ފަތިސް  ކަމަށް ރާޖިޙުކުރައްވާފައި ވެއެވެ

ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބު ރަކުޢަތާއި، ފަހުހަތަރު ނަމާދުގެ އިހުދެރަކުޢަތާއި، މެންދުރު އިހު
.ނަމާދުގެ ފަހުދެރަކުޢަތާއި، ޢިޝާ ފަހު   ދެރަކުޢަތެވެ

ސުފުޔާންގެ ކިބައިން  ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ޙަބީބާ ބިންތު އަބީهللا މާތްފަހެ 
 . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ ކު حديث rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . :   )2("الْجنة يلَه بِهِن بيت ف يبنِ ،يومٍ ولَيلَة يعشرةَ ركْعةً ف يمن صلَّى اثْنت"އަޑުއެއްސެވީމެވެ މާނައީ
) ބާރަރަކުޢަތް ކޮށްފި މީހާ "ރެޔަކާ ދުވާލު . އޭނާއަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގައި  ،(ރަވާތިބުގެ ދަންނައެވެ

".   ގަނޑުވަރެއް ބިނާކުރެވޭނެއެވެ
ފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގައިވެސް ކަންތައްކުރާނީ ހަމަ ފަރުޟުނަމާދުތަކުގައިވެސް 

. . ތަފާތުވާނީ ހަމައެކަނި ނިޔަތެވެ   ކަންތައްކުރި ގޮތަށެވެ

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه. )1

  رواه مسلم والترمذي والنسائي. )2
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ގެ ފުރަތަމަ ސުންނަތާއި، މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހުސުންނަތުނަމާދުގެ އިހު ފަހެ ފަތިސް
ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ  )الكافرون(  Z!  "  #] ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު  ،ރަކުޢަތުގައި
ސޫރަތް ކިޔެވުން  )اإلخالص(  Z!  "  #  $] ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު  ،ރަކުޢަތުގައި

  މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ.
ސޫރަތުލް  ،ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހުސުންނަތުގެ ،ދި ބައެއް ފަހަރުއަ

A  @   ?  >  =      <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3  ]ފާތިޙާއަށް ފަހު 
Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  BZ  ) :١٣٦البقرة( 

:  ;  >  =  <    ?  @  ] ފާތިޙާއަށް ފަހު  ސޫރަތުލް ،މިއާޔަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި
  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A

Y      X  WZ ) :٦٤آل عمران( .   މިއާޔަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްްބު ވެގެންވެއެވެ
ން ކަނާތު ސުންނަތްކޮށް އަވަދިވެގެ ،ފަހެ ގޭގައި ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހުސުންނަތްކުރާނަމަ

.   އަރި މައްޗަށް އޮށޯވެލުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
ފަހެ ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހުސުންނަތް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، ފަތިސް ނަމާދުގެ ފަހުންވެސް 

.   އެސުންނަތްކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
ގެ އާއި އެކަލޭގެފާނު rرسول اهللا އެބަހީ  ވާ ުސްނަނތަްތްއ.ނު ުސްނަނތަްކްނ ަގަދެވގެން 

. އެއީ ޢަޞުރު  ،އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެސުންނަތްތައް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުރައްވާފައި ނުވާ ސުންނަތްތަކެވެ
ނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރު ރަކުޢަތާއި ނުވަތަ ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބު ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތާއި، 

. މިރަކުޢަތް ތަކަކީ ނަމާދުކު ރާ މީހާގެ އިޚްތިޔާރަށް ޢިޝާ ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތެވެ
. އެބަހީ އޭނާ ކުރަން އެދޭނަމަ . އަދި ކުރަން ނޭދޭނަމަ ،ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ރަކުޢަތްތަކެކެވެ  ،ކުރާށެވެ

.   ނުކުރިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅެވެ
  

  ވުިތރި 
. ފަހެ އެނަމާދުކުރުމަށް  رسول ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތް ނަމާދެކެވެ

  އްވާފައިވެއެވެ.ބާރުއަޅު rاهللا 
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 ފަޖުރުލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ. ،ވިތުރީގެ ވަގުތަކީ އިޝާ ނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ ވުިތީރގެ ަވގުުތ:
. އެކަމަކު އަދި  ވިތުރިކުރުން އެންމެ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ވަގުތަކީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގެ ވަގުތެވެ

އްބު ވެގެންވަނީ ނިދުމުގެ ކުރިން އެވަގުތު ހޭނުލެވިދާނެ ކަމަށް ހީވެއްޖެ މީހާއަށް މުސްތަޙަ
  ވިތުރިކުރުމެވެ.

. "ވިތުރީގެ ތޭރަ   - رمحه اهللا- އިމާމު ތިރުމިޛީ  ވުިތީރގެ ަރކުަޢތްަތކުގެ ަޢަދުދ: ވިދާޅުވިއެވެ
ރަކުޢަތާއި، އެގާރަ ރަކުޢަތާއި، ނުވަ ރަކުޢަތާއި، ހަތް ރަކުޢަތާއި، ފަސް ރަކުޢަތާއި، ތިން ރަކުޢަތާއި 

." އަދި އިމާމު އިސްޙާޤު  rرسول اهللا އަދި އެއް ރަކުޢަތް    - رمحه اهللا-ގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
" . ތޭރަ ރަކުޢަތުން ވިތުރިކުރައްވައޭ ބުނެވޭ މާނައަކީ ވިތުރިއާ އެކު  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

. އެބަހީ އެނަމާދުގެ ތެ ރެއިން އެކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑު ދަމުނަމާދުގެ ތޭރަ ރަކުޢަތްކުރައްވާ ވާހަކައެވެ
". . ފަހެ ވިތުރި އެވަނީ ދަމުނަމާދަށް ނިސްބަތްވެފައެވެ   ވިތުރިވާ ވާހަކައެވެ

ފަހެ ދެރަކުޢަތުން ސަލާމްދީފައި އަލުން އެއް ރަކުޢަތްކޮށް ސަލާމްދިނުންވެސް ޞައްޙައެވެ. 
. އަދި އައްތަޙިއްޔާ ތުގައި އަދި ތިން ރަކުޢަތުގައި އެއް އައްތަޙިއްޔާތުން ސަލާމްދިނުންވެސް ޞައްޙައެވެ

މަޑުނުކޮށް ބާރަ ރަކުޢަތްކޮށްފައި އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔައި ސަލާމްދީފައި އަލުން އެއް ރަކުޢަތްކޮށްފައި 
. އަދި ހުރިހާ ރަކުޢަތެއް ކޮށްފައި އެންމެ ފަހު ރަކުޢަތުގައި  ސަލާމްދިނުންވެސް ޞައްޙައެވެ

.   އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔައި ސަލާމްދިނުންވެސް ޞައްޙައެވެ
ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ ސޫރަތެއް  ،ފަހުއަށްވިތުރީގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ުވްނ:ވުިތީރަގިއ ިކޔެ 

. p  o  ]އެކަމަކު ތިން ރަކުޢަތްކުރާނަމަ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި  ކިޔެވިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ

  r  qZ  )األعلى(  ިސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައ [  #  "  !Z  )ސޫރަތް  )الكافرون
ސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު ص) اإلخال(  Z!  "  #  $] ރަކުޢަތުގައި  އަދި ތިންވަނަ

. ނުވަތަ ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި    4Z  5  6  7 ] އާއި،   Z!  "  #  $]ވެގެންވެއެވެ
  މިތިން ސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ.  S  R   Q  PZ] އާއި، 

ރަކުޢަތުގައި ރުކޫޢުގެ ކުރިން ނުވަތަ ރުކޫޢުގެ ފަހުން  ވިތުރީގެ ފަހު ްނ:ޔު ވުިތީރަގިއ ުޤޫނުތިކ
. އަދި އެކަން ވަކި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުފަނަރައަކަށް  ޤުނޫތުކިއުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޙަސަނުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ޚާއްޞަވެގެން ނުވެއެވެ
. އަހުރެންނަށް ކަލިމަތަކެއް  rرسول اهللا އަހުރެން ވިތުރީގައި ކިޔުމަށް  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އެއީ  ، تيلَّوت نميف ينِلَّوت، وتيفَعاَ نميف ينِفعاَ، وتيده نميف ينِداه مهللَّاَ"އުނގަންނައިދެއްވިއެވެ
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رِباَوك لي فأَ ماَيطَعيتو ،نِقي شقَ ماَ رضيإِ، فَتنك قْتضي الَو قْيضلَٰى عيإِك ،نالَ ه يلُّذ من الَويت ،]الَو 
يعز معاَ نديت[باَ، تكْرت رناَب ولَعاَتي1("ت(  : ! އިބަމާނައީ هللا "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި އިބަ ،ހިދާޔަތް ދެއްކެވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި هللا މިއަޅާއަށްވެސް ހިދާޔަތް ދައްކަވާނދޭވެ
މިއަޅާއަށްވެސް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތު ދެއްވާނދޭވެ!  ،ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތު ދެއްވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި

މިއަޅާއާވެސް ޙަވާލުވެ  ،އެބަޔަކާ ޙަވާލުވެ ވޮޑިގެންނެވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައިهللا އަދި އިބަ
! އަދި ! އަދި އިބަهللا އިބަ ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ هللا ދެއްވި ތަކެތީގައި މިއަޅާއަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ

! ފަހެ އިބަނިންމެވި ކަމެއްގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ ސަލާމަތް ކޮށް ވަމުއެވެ. ކުރައްނިޔާهللا ދެއްވާނދޭވެ
. ހަމަކަށަވަރުން އިބަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނިޔާއާ ޚިލާފަގެ ނިޔާهللاއަދި އިބަ هللا އެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

.  ،ރަޙުމަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންފި މީހަކު ދުޝްމިނުވެ ވޮޑިގެންފި هللا އަދި އިބަ[ނިކަމެތި ނުވާހުއްޓެވެ
. ،މީހަކު ! އިބަ ]ޢިއްޒަތްތެރި ނުވާހުއްޓެވެ ގެ މަތިވެރިކަމާއި هللاއަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

  އަރަހުށިކަމާއެވެ!"
އަންނަނިވި ޒިކުރާއި ދުޢާކުރުން  ވިތުރިކޮށް އަވަދިވެގެން ވުިތިރޮކްށ ައަވިދެވގްެނ ުދާޢުކުރްނ:

 . . އަދި ތިންވަނަ  "سِودقُالْ كلمالْ نَحاَبس"މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ މިފަދައިން ތިން ފަހަރު ކިޔާށެވެ
: . މާނައީ "ހުރިހާ އުނި ސިފަތަކަކުން ހުސްދުރުވެ  ފަހަރު އަޑުހަރުކޮށް ދަމާލައިފައި ކިޔާށެވެ

  ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ!"هللا) (އެބަހީ  ،ޙަޤީޤީ ރަސްކަލާ ،ވޮޑިގެންވާ
އެކަލާނގެއީ މަލާއިކަތުންނާއި ޖިބްރީލުގެ ވެރި [ ]حِوالرو ةكَئالَمالْ بر[ދެން 
. . ދެން އެއަށް ފަހު އަންނަނިވި ދުޢާކުރާށެވެ.  )2(]ރަސްކަލާނގެއެވެ މިފަދައިން އެއް ފަހަރު ކިޔާށެވެ

 ،كيلَع ًءناَثَ يصحأُ ، الَكنم كبِ ذُوعأَو ،كتبوقُع نم كتفاَعاَمبِ، وكطخس نم كضاَرِبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ"
! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ  ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ  )3("كِسفْٰى نلَع تينثْأَ ماَكَ تنأَ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

 ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ގެ ކޯފާއިން ރައްކާތެރިهللاއިބަ ،ދުވެރިކޮށްމުގެ ސިފަފުޅު މެގެ ރުހިވޮޑިގަތުهللاއިބަ
. އަދި އިބަ  ތެރިގެ ޢުޤޫބާތުން ރައްކާهللاއިބަ ،ގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްގެ ޢަފޫކުރެއްވުهللاދަންނަވަމެވެ

.  ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  ން عذابނުވަތަ  ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ނުރުހުމަކުންهللاއިބައަދި ދަންނަވަމެވެ
. އިބަهللاށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަކޮ ތެރިރައްކާ ޖެހޭ  އަށް ދަންނަވަންهللاގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ

                                                           
ރިވާކުރައްވާފައިވާ ލަފްޒެވެ. އި އެވަނީ ބައިހަޤީ ބުރެކެޓް  ތެރޭގަ   .أهل السنن  وأمحد  والدارمي  واحلاكم  والبيهقي  أخرجه )1

  وصححه األلباين.

  النسائي والدارقطين وصححه األلباين. رواه )2

  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )3
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ތުފުޅަށް ޒާގެ އަމިއްލަ هللاއީ އިބަهللا. އިބަމިއަޅާއަށް ޢަދަދު ނުކުރެވޭހައި ގިނައެވެ ރީފާއި ޘަނާތަޢު
.ންޘަނާ ވަޙީކުރެއްވި ފަދައިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިގެ   "ވާ ފަރާތެވެ

ފަހެ ވިތުރިކޮށްގެން ނިދާފައި، ދަމުނަމާދަށް  ެވގްެނ ުނެވެއެވ.ެދވިުތރިކުުރްނ ުހްއދަ  ،ެއްއރޭ 
. ދެން ވިތުރިކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  ހޭލެވިއްޖެމީހާ، ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުން ދަމުނަމާދުކުރާނީއެވެ

  އަދި އޭނާގެ ވިތުރި ބާޠިލެއް ނުމެވާނެމެއެވެ.
ހުރެއްޖެ މީހާއަށް ވިތުރި  ފަތިސްވުމުގެ ކުރިން ވިތުރި ނުކުރެވި ވުިތިރ ޤާަޟކުުރްނ:

. هللا މާތްފަހެ  ޤަޟާކުރުން ޝަރުޢުވެގެންވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

.  rرسول اهللا  މާނައީ: "ވިތުރިނުކޮށް  )1("ن وِترِه أَو نِسيه فَلْيصلِّه إِذَا ذَكَرهمن نام ع"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ނިދިއްޖެ މީހާ ނުވަތަ ވިތުރިކުރަން ހަނދާން ނެތިއްޖެ މީހާ ފަހެ އޭނާ ހަނދާންވާ ހިނދު 

".   ވިތުރިކުރާހުށިކަމެވެ
. އެވަގުތު ކަނޑައަޅާނެ ދަލީލެދެން ވިތު އް އައިސްފައެއް ރި ޤަޟާކުރާނެ ވަގުތު ދަންނައެވެ

. އެހެންކަމުން ނަމާދުކުރުން  . އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް މިކަމުގައި ތަފާތުވެގެންވެއެވެ ނެތެވެ
.   މަނާވަގުތުތައް ފިޔަވައި އެންމެ އަވަސްވަގުތެއްގައި ޤަޟާކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ

  

  ަތަހްއޖުުދ ަނމާދު 
. ދަމުނަމާދަކީ ވަރަށް މާތް . ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު އެބަހީ ދަމުނަމާދެވެ ވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތްފަހެ  ފިޔަވައި ދެންވާ އެންމެ މާތް ނަމާދެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ.  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

"دعب الَةلُ الصأَفْض الَةٌ فص ةوضفْرلِ يالْماللَّي فوމާނައީ: "ފަރުޟު ނަމާދަށް ފަހު އެންމެ މާތް  )2("ج
"(. . (އެބަހީ ދަމުނަމާދެވެ   ނަމާދަކީ ރޭގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ނަމާދެވެ
ފަހެ ދަމުނަމާދުކުރަން އެދޭ  ަދމުަނމުާދކަުރްނ ެއޭދ ީމހާެގ ިކބާަގިއ ުހްނަންނ ޖެހޭ ައަދުބަތްއ:

  ގެ ކިބާގައި އަންނަނިވި އަދަބުތައް ހުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ.މީހާ

                                                           
  رواه أبو داود وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )2
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ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް ިނަދްނ ޮއޯށްނަނ ިއުރ ަދުމަނމަާދްށ ެތުދުވަމްށ ިނަޔތްަގތްުނ.
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا އަބުއްދަރުދާއުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . كُتب  ،فَغلَبته عيناه حتى أَصبح ،من اللَّيلِ يأَنْ يقُوم يصلِّ يأَتى فراشه وهو ينوِ من"ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
މާނައީ: "ރޭގަނޑު ތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރުމަށް  )1("وكَانَ نومه صدقَةً علَيه من ربه عز وجلَّ ،لَه ما نوى

ތަންމަތީގައި އޮށޯވެ، ފަހެ ފަތިސްވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ނުހޭލެވި ނިދިފައި  ،ލުނިޔަތްގަންނަ ޙާ
. އަދި އޭނާގެ ނިދި  . އޭނާ ނިޔަތްގަތް ކަމެއް އޭނާއަށްޓަކައި ލިޔުއްވޭނެއެވެ އޮވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ

."هللاވާނީ މާތް   ގެ ޙަޟްރަތުން އޭނާއަށްވާ ޞަދަޤާތަކަށެވެ
 ،ްނ ިނިދ ިފލަުވިއ ައިދ ަދތް ުއނގުޅުަމްށ ަފުހ ުއޑާ ިދމާައްށ ަބލިައޮލލު  ،ަދުމަނމަާދްށ ހޭލެވޭ ިހނދު 
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 Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀZ ) :2()٢٠٠ - ١٩٠آل عمران(  
ދެން އެއަށް ފަހު ކުރާ ރަކުޢަތްތައް ބޭނުން ވަރަކަށް  ުކުރުކުރ ެދަރުކަޢތްުނ ަދުމަނމުާދ ފުެށްނ.

 . . އަދި ދިގުކުރި ވަރަކަށް ޘަވާބު އިތުރުވާނެއެވެ .  rرسول اهللا ފަހެ ދިގުކުރާށެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  رواه النسائي وابن ماجه وصححه األلباين. )1

  والبخاري ومسلم وأبو داود. اه أمحدرو )2
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މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު  )1("تح صالَته بِركْعتينِ خفيفَتينِـحدكُم من اللَّيلِ فَلْيفْتإِذَا قَام أَ"
".   ރޭގަނޑު (ދަމުނަމާދަށް) ތެދުވާ ހިނދު ފަހެ އޭނާގެ ނަމާދު ލުއިލުއި ދެރަކުޢަތުން ފަށާހުށިކަމެވެ

. حديث rرسول اهللا  ފަހެ ަދުމަނމަާދްށ ައނިބަދިރްނ ހޭލްެއުވްނ. رجالً قَام  رحم اُهللا"ކުރެއްވިއެވެ
هأَترقَظَ امأَيلَّى ولِ فَصاللَّي نم، ف حضن تاَء يفَإِنْ أَبا الْمهِهجاُهللا ،و محر  لَّتلِ فَصاللَّي نم تأَةً قَامرام

ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެ! هللا މާނައީ: "އެމީހަކަށް  )2("وجهِه الْماَء يفَإِنْ أَبى نضحت ف ،وأَيقَظَت زوجها
. ފަހެ ހޭނުލައިފިނަމަ ،އޭނާ ރޭގަނޑު ތެދުވެ . އަދި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ހޭލައްވައެވެ  ،ދަމުނަމާދުކުރެއެވެ

. އަދި  އެވެ! އެއަންހެން މީހާއަށް ރަޙުމަތްލައްވާށިهللا އެކަނބުލޭގެ މޫނު މައްޗަށް ފެން ވިހުރުވައިލައެވެ
. ފަހެ  ،އެކަނބުލޭގެ ރޭގަނޑު ތެދުވެ . އަދި އެކަނބުލޭގެ ފިރިމީހާ ހޭލައްވައެވެ ދަމުނަމާދުކުރެއެވެ

." ،ހޭނުލައިފިނަމަ   އޭނާގެ މޫނު މައްޗަށް ފެން ވިހުރުވައިލައެވެ
. ނުވަތަ  ތާްއާޔޖެހްެނ ަފަށިއިފަނަމ ަނމުާދ ދޮޫކްށލްުނ. އަދި ނިދި ފިލަންދެން މަޑުކޮށްލުމެވެ

. ފަހެ ނިދައި .  rرسول اهللا ލުމެވެ إِذَا قَام أَحدكُم من اللَّيلِ فَاستعجم الْقُرآنُ علَى "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
انِهسل، طَجِعضقُولُ فَلْيا يرِ مدي މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު ދަމުނަމާދަށް ތެދުވާ  )3("فَلَم
އޭނާ ކިޔާ އެއްޗެއް އޭނާއަށް ނޭނގެން  ،ޤުރުއާން އޮޅި ފަހެ އޭނާގެ ދޫ މައްޗަށް ،ހިނދު

." ،ފަށައިފިނަމަ   ފަހެ (ނަމާދު ދޫކޮށްލައި) އޭނާ އޮށޯންނަހުށިކަމެވެ
އެބަހީ އެޢަދަދެއްގެ މަތީ  އާޭނައްށ ުކަޅާދަނެވގެްނވާ ިމްނަވަރްށ ަރކުަޢތްުކުރމާިއ ުޤުރއާްނ ިކެޔުވްނ.

 . .  rرسول اهللا ފަހެ ދެމިހުރެވޭ ޢަދަދަކަށް ރަކުޢަތްކުރުމެވެ يا أَيها الناس خذُوا من "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
މާނައީ:  )4("ما دام وإِنْ قَلَّ الَ يملُّ حتى تملُّوا، وإِنَّ أَحب اَألعمالِ إِلَى اِهللا اَألعمالِ ما تطيقُونَ، فَإِنَّ اَهللا

! ތިޔަބައިމީހުންނަށް . އެހެނީ  "އޭ މީސްތަކުންނޭވެ ކުޅަދާނަވެގެންވާ މިންވަރަކަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ
ފަސްޖެހި هللا ޘަވާބުދެއްވުމަށް  ،ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ފޫހިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން

. އަދި ހަމަކަށަވަރުން  ގެ ޙަޟުރަތަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު ޢަމަލަކީ هللاވޮޑިނުގަންނަވައެވެ
."(އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި) ދެމި . އެއީ ކިތަންމެ މަދުނަމަވެސް މެއެވެ   ހުންނަ ޢަމަލެކެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1

  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه األلباين. )2

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. )3

  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. رواه أمحد )4
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ފަތިސް ވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެއީ  ،ފަހެ ޢިޝާ ނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ ަދމުަނމުާދގެ ަވގުުތ:
. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ނިދާލައި ދެން ތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރުން  ،ދަމުނަމާދުގެ ވަގުތެވެ

. . rرسول اهللا އެހެނީ އެއީ  އައުލާވެގެންވެއެވެ   ގެ އާދަފުޅެވެ
. ފަހެ  ަދމުަނމުާދކުުރްނ ެއްނމެމާތް ަވގުުތ: ފަހެ އެއީ ރޭގަނޑު ތިންބައިކޮށްފައި ފަހުބައެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢަމްރު ބުނު ޢަބަސާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ކުރައްވަނިކޮށް  حديث rرسول اهللا  جوف  يأَقْرب ما يكُونُ الرب من الْعبد ف"އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ

:   )1("تلْك الساعة فَكُن يف فَإِن استطَعت أَنْ تكُونَ ممن يذْكُر اَهللا ،اللَّيلِ اآلخرِ އަޅާއާ  ،"هللاމާނައީ
. ފަހެ އެވަގުތު  އެންމެ ކުއްތަންވެ ވޮޑިގަންނަވާ ވަގުތަކީ ރޭގަނޑުގެ އަށް هللاފަހުބައިގެ ވަގުތެވެ

".   ޒިކުރުކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވުމަށް ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ފަހެ ވާހުށިކަމެވެ
ވިތުރީގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދުގެ މައުޟޫޢުގެ ދަށުން  ަދމުަނމުާދގެ ަރކުަޢތްަތކުގެ ަޢަދުދ:

. އެހެނީ ހަ ވިތުރީގެ އެއް ރަކުޢަތުގެ  rرسول اهللا މަކަށަވަރުން މިވާހަކަ ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ތޭރަ ރަކުޢަތަށް ވުރެ  ކުރިން ހިރި ޢަދަދުން ކުރައްވާ ރަކުޢަތްތަކަކީ ހަމަ ދަމުނަމާދެވެ
. އަދި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުން ވިތުރީގެ އެއް  އިތުރެއް ނުކުރައްވައެވެ

.ރަކުޢަތްކުރު   ންވެސް ދަމުނަމާދު ކަމުގައި ފުދޭނެއެވެ
.  rرسول اهللا ފަހެ  ަދމުަނމުާދ ޤާަޟކުުރްނ: ٍء يمن نام عن حزبِه أَو عن ش"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

اللَّي نم أَها قَرمكَأَن لَه برِ كُتالظُّه الَةصرِ والْفَج الَةص نيا بيمف أَهفَقَر هنމާނައީ: "އެމީހަކު  )2("لِم
ރޭގަނޑު އާދަކޮށް ކުރަމުންދާ ނަމާދު ނުކޮށް ނުވަތަ އާދަކޮށް ކުރަމުންދާ މިންވަރު ފުރިހަމަ ނުކޮށް 
ނިދިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ފަތިސް ނަމާދާ މެންދުރު ނަމާދާ ދެމެދު އޭނާ އެނަމާދުކޮށްފިނަމަ 

."ރޭގަނޑު އޭނާ އެނަމާދު ކުރި ފަދައިން އޭނާއަށް   ޓަކައި ލިޔެވިގެންދާނެއެވެ
  

  )ަތާރީވުޙ ަނމާދު (ަރަމާޟްނަމުހގެ ިޤާޔމް 
އަންހެނުންނަށް ސުންނަތް ވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ.  ،ފަހެ ތަރާވީޙު ނަމާދަކީ ފިރިހެނުންނަށާއި

ދެރަކުޢަތުން  ،ފަތިސްވުމާ ދެމެދު ،ޢިޝާ ނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ ،ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ރެޔަކު
. މާތްދެރަކުޢަތުން  . އަދި އެއީ ވަރަށް މާތް ނަމާދެކެވެ ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދާކުރެވޭ ނަމާދެކެވެ

                                                           
  قي واحلاكم وصححه األلباين.رواه الترمذي والنسائي وابن خزمية والبيه )1

  رواه اجلماعة إالّ البخاري. )2
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 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
" نم مقَدا تم لَه را غُفابستاحا وانانَ إِميضمر قَام نمبِهޘަވާބަށް އެދޭ ޙާލު ،މާނައީ: "އީމާންވެ ހުރެ )1("ذَن، 

. އޭނާގެ އިސްވެދިޔަހައި ކުދި ފާފައެއް  ރަމަޟާންމަހު ޤިޔާމުކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ
."ފޮހެވިގެން   ދާނެއެވެ

 ،ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުން ،އަދި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި ގެ ޒަމާނުގައާއި rرسول اهللا 
އެއް ޖަމާޢަތެއްގެ ސިފައިގައި މިނަމާދު ކުރެވިފައެއް  ،އެއް އިމާމެއްގެ ފަހަތުން ،މިސްކިތުގައި

. އެޒަމާނުގައި ގިނަ  ،އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެނަމާދު ކުރައްވާފައިވަނީ އެކަހެރިކޮށާއި ،ނުވެއެވެ
.   ޖަމާޢަތްތަކެއްގައެވެ

. އެއީ ޚުދު  rرسول اهللا  ފަހެ ޖަމާޢަތުގައި މިނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
. ފަހެ މާތް ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރުގެ ކިބައިން هللا އެނަމާދަށް ޖަމާޢަތް ހެއްދެވީތީއެވެ

. "ރަމަޟާންމަހުގެ ތޭވީސް ވިލޭރޭ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އާ  rرسول اهللا  ،ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އަދި ފަންސަވީސް  ،އަށްއަހުރެމެން ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ހަމަ ،އެކުގައި ޤިޔާމުކުރީމުއެވެ
. އަދި ހަތާވީސް ވިލޭރޭ ،ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ހަމައަށް ،ވިލޭރޭ  ،އަހުރެމެން ޤިޔާމުކުރީމުއެވެ

".   )2(ފަޖުރުލުމުގެ ކުރިން ހާރު ނުކެވިދާނެ ކަމަށް އަހުރެމެން ބިރުގަތެވެ
ހަތުގައި އެއް ޖަމާޢަތެއްގައި މީސްތަކުން ދެންފަހެ ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުން އެއް އިމާމެއްގެ ފަ

. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރުއެވެ.   އެނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ޢުމަރުގެފާނެވެ
ފަހެ ރޭއަޅުކަމުގެ ޙަޤީޤީ މުރާދަކީ ދިގުކޮށް ކިޔެވުމެވެ.  ަތާރީވުޙ ަނމުާދަގިއ ިކެޔުވްނ:
. އެހެންކަމުން ރޭ އަޅުކަމަށް ޤުރުއާނޭ ރޭ އަޅުކަން ކުރައްވާ އިރު ދިގުކޮށް  rرسول اهللا ވެސް ކިޔެއެވެ

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި މުޣީރާ ބުނު ޝުޢުބާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެ
 . އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިންޕުޅު ދުޅަވެއްޖައުމަށް ދާންދެން  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ކަލޭގެފާނަކީ އިސްވެ ދިޔަހައި ދަމުނަމާދުގަ . އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ އި ޤިޔާމްކުރައްވައެވެ
. އެކަލޭގެފާނު هللا ފާފައަކާއި ފަސްވެ ކުރެވެން އޮތްހައި ފާފައެއް  ފުއްސަވައި ދެއްވާފައިވާ ބޭކަލެކެވެ

 .   )3("؟ވީހެއްޔެވެއަށް) ޝުކުރުކުރާ އަޅެއް ކަމުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވާން"(هللاޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  رواه ابن أيب شيبة وأمحد والنسائي واحلاكم وصححه األلباين. )2

  رواه اجلماعة إالّ أبا داود. )3
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ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް ަތާރީވުޙ ަނމުާދގެ ަރކުަޢތްަތުކގެ ަޢަދުދ:
. "ހަމަކަށަވަރުން  . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ރަމަޟާން މަހުގައިވެސް އަދި  ، rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

."ރޭގަނޑުގެ ނަމާދު އެގާރަ ރަކުޢަ ،އެހެން މަހެއްގައިވެސް އަދި  )1(ތަށްވުރެ އިތުރެއް ނުކުރައްވައެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

." ،އެބޭކަލުންނާގެން rرسول اهللا "ހަމަކަށަވަރުން  . ދެން ވިތުރިކުރެއްވިއެވެ  )2(އަށްރަކުޢަތްކުރެއްވިއެވެ
.އެބަހީ ވިތުރީގެ ތިން ރަ . ފަހެ އެއީ އެގާރަ ރަކުޢަތެވެ   ކުޢަތެވެ

  

  ުޟޙާ ަނމާދު 
. هللا ފަހެ މާތް ޟުޙާ ނަމާދަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ވަރަށް މާތް ނަމާދެކެވެ

 rرسول اهللا ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޛައްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
 . وكُلُّ تحميدة  ،فَكُلُّ تسبِيحة صدقَةٌ ،سالَمى من أَحدكُم صدقَةٌ ى كُلِّيصبِح علَ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ويجزِئ  ،عنِ الْمنكَرِ صدقَةٌ يونه ،وأَمر بِالْمعروف صدقَةٌ ،وكُلُّ تكْبِرية صدقَةٌ ،وكُلُّ تهليلَة صدقَةٌ ،صدقَةٌ
 كذَل نىمحالض نا ممهكَعري انتكْعމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހެއްގެ ކޮންމެ ހުޅެއްގެ  )3("ر

. (އެބަހީ ދުވާލަކު ތިންސަތޭކަ  މައްޗަށް ޞަދަޤާތެއް ކުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
ވެ.) ފަހެ ކޮންމެ ފަސްދޮޅަސް ޞަދަޤާތް ކުރުން ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެ

. އަދި ކޮންމެ ތަހުލީލަކީ  ތަސްބީޙައަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ތަޙުމީދަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ

. އަދި ކޮންމެ ތަކުބީރަކީ . އަދި ހެޔޮ ކަންތަކަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ އަމުރަކީ  )4(ޞަދަޤާތެކެވެ ޞަދަޤާތެކެވެ
. އަދި ނުބައި ކަންތަކުން ކުރެވޭ ކޮންމެ ނަ . އަދި އޭނާ ކުރާ ޟުޙާ ޞަދަޤާތެކެވެ ހީއަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ
".   ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތް އެހުރިހާ ކަމަކުން ފުއްދައިދެއެވެ

ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ އިރު ލޮންސިއެއްހައި މިންވަރަށް  ުޟޙާ ަނމުާދގެ ަވގުުތ:
. ފަހެ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ވަގުތަކީ އި ރު ހުދުވެ، އެރީއްސުރެ، އިރު މެދުޖެހިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު އަރުޤަމުގެ ކިބައިން هللا އިރުގެ ހޫނުކަން ފާޅުވާ ވަގުތެވެ
                                                           

  رواه اجلماعة. )1

  رواه الطّرباين وابن خزمية وابن حباّن يف صحيحيهما وحسنه األلباين. )2

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )3

. އަދި ތަޙުމީދަކީ  سبحاَنَ اِهللاތަސްބީޙައަކީ  )4 ކިޔުމެވެ. އަދި ތަކުބީރަކީ  ه إِالَّ اُهللاالَإِٰلއަދި ތަހުލީލަކީ  ކިޔުމެވެ.ِهللا الْحمد ކިޔުމެވެ
 راُهللا أَكْب.   ކިޔުމެވެ
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 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ صالَةُ اَألوابِني حني "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
) ޅަޖަމަލުގެ ފައި މާނައީ: "ތައުބާވާ މީހުންގެ ނަ )1("ترمض الْفصالُ މާދުވަނީ (އެބަހީ ޟުޙާ ނަމާދުވަނީ

. ." އެބަހީ އިރުގެ ހޫނުކަން ފާޅުވާ ހިނދުގައެވެ   އަންދައިލާ ހިނދުގައެވެ
ފަހެ ދެރަކުޢަތާއި، ހަތަރުރަކުޢަތާއި، ހަރަކުޢަތާއި،  ުޟޙާ ަނމުާދގެ ަރކުަޢތްަތކުެގ ަޢަދުދ:

.ވެސާބިތުވެގެން އަރިހުން ގެ rرسول اهللا އަށްރަކުޢަތް  ފަހެ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ދެރަކުޢަތެވެ.  އެވެ
ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވާފައިވަނީވެސް ދެރަކުޢަތް  rرسول اهللا އަދި 

  ކުރެއްވުމަށެވެ.
  

  ިއްސިތޚާާރ ަނމާދު 
. ފަހެ މީހަކު ހުއްދަ هللاއިސްތިޚާރާގެ މާނައަކީ  ގެ ޙަޟްރަތުން ހެވަށް އެދުމެވެ

ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަށް ގަސްތުކޮށް އަދި އެކަމަކީ އެއީ، އޭނާއަށް ފައިދާހުރި  ކަންތައްތަކުގެ
ކަމެއްކަން ނުވަތަ ގެއްލުންހުރި ކަމެއްކަން ނޭނގި، އެދެމެދުގައި ޝައްކު އުފެދިއްޖެނަމަ، 
. މިސާލަކަށް ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން އުޅޭ ހިނދު،  އިސްތިޚާރާކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

. ކާވެނިކުރަން ގަސްތުކުރާ ހިނދު، އިންނަން އުޅޭ ކުއްޖާ އިޚުތިޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި އިސްތިޚާ ރާކުރުމެވެ
. ފަހެ ކަނޑައެޅިގެން ހެޔޮ ކަމެއްކަން އެނގޭ ކަންތައްތަކަށް އިސްތިޚާރާކުރާކަށް  އިސްތިޚާރާކުރުމެވެ

. މިސާލަކަށް މައިންބަފައިންނަށް އިޙުސާންތެރިވުމަށް އިސްތިޚާ . އަދި މާތްނުޖެހޭނެއެވެ هللا ރާކުރުމެވެ
. މިސާލަކަށް ނަމާދުކުރުމަށް  އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް އިސްތިޚާރާކުރާކަށް ނުމެޖެހޭނެމެއެވެ

 .   އިސްތިޚާރާކުރުމެވެ
ދެންފަހެ އިސްތިޚާރާކުރާ ގޮތަކީ، ކުރިން ދެންނެވި ފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ ހިނދު، 

. ފަހެ އެދެރަކުޢަތް ނަމާދުކުރާނީ ހަމަ އެހެން ފަރުޟު ނަމާދު ފިޔަވައި ދެ ރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރާނީއެވެ
. އަދި ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު، އޭނާ ބޭނުން ކޮންމެ ސޫރަތެއް  ނަމާދުތައްވެސް ކުރާ ގޮތަށެވެ

. . ދެން ދެރަކުޢަތްކޮށް އަވަދިވެގެން އަންނަނިވި ދުޢާކުރާނީއެވެ   ކިޔެވިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ
 كنإِ، فَمِيظعالْ كلضفَ نم كلُأَسأَ، وكتردقُبِ كردقْتسأَ، وكملْعبِ كريختسأَ ينِّإِ مهللَّاَ"

قْتدر قْأَ الَودرو ،تلَعمأَ الَ، ولَعمأَ، ونت الَّعالْ مغيللَّ، اَبِوهكُ نْإِ منت تلَعاَأل اٰهذَ نَّأَ ممކުރަން އުޅޭ  ر)
 (.  هرداقْفَ يرِمأَ ةُبقعاَو يشعاَمو ينِيد يف يل ريخކަމެއްގެ ނަންގަންނާށެވެ. ނުވަތަ އެކަން ހިތަށް އަރުވާށެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1
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لي وسِّيره لثُ يرِباَ مك لي فيهكُ نْإِ، ونت تلَعا اَألٰهذَ نَّأَ ممޅޭ ކަމެއްގެ ނަންގަންނާށެވެ. ނުވަތަ (ކުރަން އު ر
 يل رداقْو هنع ينِفْرِاصو ينِّع هفْرِاصفَ يرِمأَ ةُبقعاَو يشعاَمو ينِيد يف يل رش އެކަން ހިތަށް އަރުވާށެވެ.)

:  )1("هبِ ينِضرأَ مثُ نَكاَ ثُيح ريخالْ ! ހަމަކަށަވަރުން "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްމާނައީ ވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި هللاގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ޒަރިއްޔާއިން، އިބަهللاމިއަޅާ، އިބަ ގެ ޙަޟްރަތުން ހެޔޮކަންތަކަށް އެދެމެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން ކުޅަދާނަކަން ދެއްވުމަށް އެދި هللاގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން، އިބަهللاއިބަ
. އަދި އިބަ . ފަހެ ގެ މާތް ދަރުމަވަންތަهللاދަންނަވަމެވެ ކަމުން ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ

. އަދި هللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ . އަދި މިއަޅާ ނުކުޅެދިގެންވަމެވެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތައެވެ
. އަދި އިބަهللا އިބަ . އަދި މިއަޅާ ނުދަންނަމެވެ އީ ޣައިބުގައިވާ هللاހުރިހާ ކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވަމުއެވެ

ޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހުރިހާކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮ
މިއަޅާގެ ދީނާއި، މިއަޅާގެ ދިރިއުޅުމާއި، މިއަޅާގެ ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެ  ........ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ

ށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ، ފަހެ އެކަންތައް މިއަޅާއަهللا ގޮތުން، މިއަޅާއަށް ހެޔޮކަމެއް ކަމުގައި އިބަ
! ދެން އެކަމުގައި  ! އަދި އެކަންތައް މިއަޅާއަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ މިއަޅާގެ ދީނާއި، މިއަޅާގެ  ........މިއަޅާއަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
هللا ކަމެއް ކަމުގައި އިބަ ދިރިއުޅުމާއި، މިއަޅާގެ ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުން، މިއަޅާއަށް ނުބައި

! އަދި އެކަންތަކުން  ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ، ފަހެ މިއަޅާގެ ކިބައިން އެކަންތައް ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! އެއީ ކޮންމެ  މިއަޅާ ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި ހެޔޮ ކަންތައް މިއަޅާއަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

. އަދި އެކަމަށް    މިއަޅާ ރުއްސަވާނދޭވެ!" ތަނެއްގައި ވީނަމަވެސް މެއެވެ
ފަހެ ފަރުޟު ނަމާދު ފިޔަވައި، ސުންނަތް ނަމާދުތަކުންވެސް މިނަމާދު ޙާޞިލުވާނެއެވެ. 
މިސާލަކަށް ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، ޟުޙާ ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، ވުޟޫކޮށްގެން ކުރާ 

. އެކަމަކު އެންމެ  ރަނގަޅު ގޮތަކީ، ނަމާދުކުރުން މަނާ ދެރަކުޢަތް ފަދަ ސުންނަތް ނަމާދުތަކެވެ
. ފަހެ  ގެ ޙަޟުރަތުން هللاވަގުތުތައް ނޫން ވަގުތެއްގައި އިސްތިޚާރާކުރުމަށް ދެރަކުޢަތްކުރުމެވެ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ هللا އިސްތިޚާރާކޮށް އަދި ހެޔޮލަފާ މީހުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ކުރާ ކަމެއް 
.   ނާކާމިޔާބުވެގެން ނުދާނެއެވެ

  
  
  

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ مسلماً. )1
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  ޙާަޖތް ަނމާދު 
. މިނަމަކީ ފަ ހެ މިނަމުގައި އެއްވެސް ނަމާދެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

ޢިލްމުވެރިން މިމާނާގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކަށް ބައްލަވައި އެބޭކަލުން ދެއްވާފައިވާ 
. ފަހެ މާތް . ޙާޖަތުގެ މާނައަކީ ބޭނުމެވެ ވުމަށްޓަކައި ގެ ޙަޟްރަތަށް ކަމަކަށް އެދި ދެންނެهللاނަމެކެވެ

. އެގޮތުން އިސްތިޚާރާ ނަމާދަކީވެސް ޙާޖަތް  ކުރެވޭ ކޮންމެ ދެރަކުޢަތަކަށް ޙާޖަތް ނަމާދޭ ކިޔޭނެއެވެ
 . . އަދި ތައުބާވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ދެރަކުޢަތް ނަމާދަކީވެސް ޙާޖަތް ނަމާދެކެވެ   ނަމާދެކެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނު ބުނު ޙަނީފުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެهللا މާތް ންވެއެވެ
. އެއްދުވަހަކު ލޯފަން މީހަކު  . އޭ  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ ގެ هللاގެ އަރިހަށް އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ
! އަހުރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން . هللا  ،ރަސޫލާއެވެ  rرسول اهللا އަހުރެންނަށް ދެއްވުމަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ

. "ހަމަ ދުޢާކޮށްދެއްވަ . އޭ  )1(ންވީތޯއެވެ؟"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ! هللاއޭނާ ދެންނެވިއެވެ
 rرسول اهللا އަހުރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އަހުރެންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވެއެވެ. 

." ޙަދީޘް . ދެން ދެރަކުޢަތްކޮށްފައި މިދުޢާކުރާށެވެ . ގޮސް ވުޟޫކުރާށެވެ . "ފަހެ ދާށެވެ ކުރެއްވިއެވެ
ى لَإِ هجوتي أَنِّإِ ،دمحم ياَ ،ةمحالر يِّبِن ملَّسو هيلَع ى اُهللالَّص دمحم ييِّبِنبِ كيلَإِ هجوتأَو كلُأَسي أَنِّإِ مهللَّاَ"
ي بِبِّرنْأَ ك كْيشف لي عن برِصللَّاَ ،يهم شّفعه في وشّفنِعي فނައީ: "އޭ ހައްދަވާ މާ )2("يِسفْي ن

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ . އަދި މިއަޅާގެ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ
. އޭ މުޙައްމަދެވެ! هللاރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާއާ އެކު އިބަ ،rد حممނަބިއްޔާ  ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުރިމަތިލަމެވެ

ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުރިމަތިލަމެވެ.  ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ކަލޭގެފާނާ އެކު އަހުރެންގެ
. އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި  އެއީ އަހުރެންނަށް އަހުރެންގެ ފެނުން އެކަލާނގެ ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށެވެ
! އަދި މިއަޅާގެ އަމިއްލަ  ! މިއަޅާގެ ޙައްޤުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ ރަސްކަލާކޮ

!" ނަފްސަށް މިއަޅާގެ   ޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ
  
  
  

                                                           
.هللا އޭނާއަށް  ،ލޯފަން މީހާ އެކަމަށް ކެތްކޮށްފިނަމަ ،ފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވީމި )1   ސުވަރުގެ ދެއްވާނެތީއެވެ

صحيح على شرط  والنسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب )2
  .وصححه األلباين البخاري ومسلم
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  ަތުއބާ ަނމާދު 
ފަހެ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ތައުބާ ނަމާދަކީވެސް ޙާޖަތް ނަމާދެކެވެ. 
މިއީވެސް ތައުބާއާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކަށް ބައްލަވައި ޢިލްމުވެރިން ދެއްވާފައިވާ 

. ތައުބާވުމަށްޓަކައި  . ދަންނައެވެ . މިނަމާދާ ނަމެކެވެ ޚާއްޞަ ނަމާދެއްކުރުމަކީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  . ފަހެ މިނަމާދަކީ ތައުބާވުމަށް ޒަރިއްޔާއެކެވެ ނުލައިވެސް ތައުބާވެވޭނެއެވެ
އަޅާއަށް ފާފައެއްކުރެވޭ ހިނދު ހެޔޮކަމަކަށް އަވަސްވެގަނެ، ތައުބާގެ ކުރިއަށް ހެޔޮކަމެއް އިސްކުރުން 

. އަދި އެއީ  ،ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުރެވޭهللا ހިމެނިގެންވަނީ ހެޔޮ އުއްމީދުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ
 .   މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

. އެކަލޭގެފާނު هللا ފަހެ މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ ما من عبد يذْنِب ذَنبا فَيحِسن "ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ

=  <     ?  @  ] :يةَآلثُم قَرأَ هذه ا "لَه غَفَر اُهللا إِالَّ الطُّهور ثُم يقُوم فَيصلِّي ركْعتينِ ثُم يستغفر اَهللا
  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  H  G    F  E  D  C  B  A

  S!    U    c  b  a`   _ ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V
 dZ)1(  ) :މާނައީ: "އެއްވެސް އަޅަކަށް ފާފައެއް ކުރެވުމުން ފަހެ  )١٣٦ - ١٣٥آل عمران

ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި هللاރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް ދެން ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކޮށް ދެން 
." ދެން އެކަލޭގެފާނު މިއާޔަތް ކިޔަވައި އޭނާއަށް ފާފަ ފުއްސަهللا ދަންނަވައިފި ނަމަ  ވައި ދެއްވާނެއެވެ

. ) އެއުރެންނަށް ނުބައިކަމެއް ކުރެވޭ ހިނދު ނުވަތަ ] ވިދާޅުވިއެވެ އެއުރެންނަކީ (ތަޤުވާވެރިންނަކީ
ހަނދުމަކޮށް އެއުރެންގެ ފާފަތައް هللا އެއުރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް އަނިޔާވެރިވެވޭ ހިނދު 

. އަދި ފުއްސަވައި ދެއްވުމަ ފިޔަވައި ފާފަތައް ފުއްސަވައިދޭނެ އެހެން ފަރާތެއް هللا ށް އެދޭ މީހުންނެވެ
. އަދި އެއުރެންނަށް އެނގޭ ޙާލު އެއުރެންނަށް ކުރެވުނު ފާފައިގެ މަތީ އެއުރެން ދެމި  ،ނުވެއެވެ

. އެއުރެންނަކީ އެއުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަ ފުއްސެވުމާއި އެތަނެއް ގެ ނުތިބެތެވެ
. އަދި  . އެތާނގައި އެބައިމީހުން ދެމިތިބޭނެތެވެ ދަށުން އާރުތައް ދެމިގެންވާ ސުވަރުގެތައްވާ މީހުންނެވެ

!   Z ޢަމަލުކުރާ މީހުންގެ އަޖުރު ކިހައި ރަނގަޅުވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين. )1
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  ކަޭތ ަނމާދު 
. ފަހެ މިއީ ފިރިހެނުންނަށާއި ށް އަންހެނުންނަ ،އެބަހީ އިރުކޭތައާއި، ހަނދުކޭތަ ނަމާދެވެ
. އަދި މިނަމާދަކީ ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރެވޭ އަދި އަޑުހަރުކޮށް ، ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ

. އެކަހެރިކޮށް އަދާކުރުންވެސް  ކިޔެވޭ . އަދި މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް އެއީއެވެ ނަމާދެކެވެ
. އަދި މިނަމާދަށް އަޑުހަރުކޮށް . ގޮވައިލެވޭނެ ހުއްދަވެގެންވެއެވެ މިލަފުޒުގެ  "الصالَةُ جاَمعةٌ"އެވެ

. އެއް މާނައަކީ "މިއީ މީސްތަކުން ޖަމާކުރާ ނަމާދެކެވެ."  ދެމާނައެއް ޢިލްމުވެރިން ކުރައްވާފައިވެއެވެ
! އަނެއް މާނައަކީ "މިއީ ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރެވޭ  އެބަހީ ނަމާދަށް މީސްތަކުން ޖަމާވާހުށިކަމެވެ

." އެބަހީ އެކަހެރި !ނަމާދެކެވެ   ކޮށް ނުކޮށް ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަށް ޙާޟިރުވާހުށިކަމެވެ
. އަދި ޤުރުއާން ދިގުކޮށް ކިޔެވޭ ނަމާދެކެވެ. ކޮންމެ  ފަހެ މިނަމާދަކީ ދެރަކުޢަތް ނަމާދެކެވެ

  ރަކުޢަތެއްގައި ދެރުކޫޢު ހިމެނޭ ނަމާދެކެވެ.
. هللا ފަހެ މާތް އެކަމަނާ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

" . . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި އެއްފަހަރަކު އިރުކޭތަހިފައިފިއެވެ
އޭ ވިދާޅުވެ، ހަށަންބަންނަވައިފިއެވެ.  اُهللا أَكْبرމިސްކިތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ހުއްޓިވަޑައިގެން، 

. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ވަރަށް ދިގުކޮށް  ދެން މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ސަފު ހަދައިފިއެވެ
. ދެން  . އަދި  اُهللا أَكْبرޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ އޭ ވިދާޅުވެ، ރުކޫޢަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ

. ދެން  . އެކަމަކު ޤިޔާމުކުރެއްވި ވަރަށް ވުރެ ކުރުކޮށެވެ ވަރަށް ދިގުކޮށް ރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ
އޭ ވިދާޅުވެ، އަލުންވެސް ވަރަށް  سمع اُهللا لمن حمده، ربناَ ولَك الْحمدތެދުވެވަޑައިގެން،  ރުކޫޢުން

. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ކިޔަވައި ވިދާޅުވި ވަރަށް ވުރެ  ދިގުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ
. ދެން  ކުރެއްވި ވަރަށް ވުރެ ކުރުކޮށް އޭ ވިދާޅުވެ، ކުރިން ރުކޫޢު اُهللا أَكْبرކުރުކޮށެވެ

. ދެން ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން،  އޭ  سمع اُهللا لمن حمده، ربناَ ولَك الْحمدރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ
. ދެން ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައިވެސް ހަމައެގޮތަށް ކަންތައް  ވިދާޅުވެ ދެން ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ

. އެއީ  . (އެބަހީ ކުރައްވައިފިއެވެ ހަތަރު ރުކޫޢާއި، ހަތަރު ސަޖިދަ ފުރިހަމަކޮށްފުމަށް ދާންދެނެވެ
.) އަދި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ނިންމަވައި،  ދެރަކުޢަތުގައި ހަތަރު ރުކޫޢުކުރެއްވި ވާހަކައެވެ
. ދެން ތެދުވެވަޑައިގެން، މީސްތަކުންނަށް ޚުޠުބާ  ނިކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން، ކޭތަފިލައިފިއެވެ

. ފަހެ ދެއްވައި . هللاފިއެވެ إِنَّ "އާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެކަލާނގެއަށް ސަނާވިދާޅުވެ، ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
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 )1("فَإِذَا رأَيتموها فَافْزعوا للصالَة ،الَ يخِسفَان لموت أَحد والَ لحياته الشمس والْقَمر آيتان من آيات اِهللا
ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިންވާ هللاމާތް ކަށަވަރުން އިރާއި، ހަނދަކީމާނައީ: "ހަމަ

. މީހަކު މަރުވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ މީހަކު ދިރިހުރުމުގެ ސަބަބުން އެދޭތި ކޭތައެއް  )2(ދެހެއްކެވެ
. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކޭތަހިފާ ތަން ފެންނަ ހިނދު، ފަހެ ނަމާދަށް  ނުހިފާނެއެވެ

."އަ   ވަސްވެގަންނަހުށިކަމެވެ
. ހަމަ  . މިނަމާދަކީވެސް ހަމަ އެހެން ނަމާދުތައް ފަދައިން އަދާކުރެވޭ ނަމާދެކެވެ ދަންނައެވެ
އެހެން ނަމާދުތަކަށް ފަރުޟުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާއި، ސުންނަތްވެގެންވާ ކަންތައްތައް މިނަމާދަށްވެސް 

. ހަމައެކަނި ފަރަ   ގަކީ ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ރުކޫޢު ތަކުރާރުވުމެވެ.ފަރުޟުވެ، ސުންނަތް ވެގެންވެއެވެ
.   ފަހެ ކޭތަ ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ ކޭތަހިފީއްސުރެ، ކޭތަފިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ

ކޭތަ ނަމާދަށް ދަމުން ތަކުބީރުކިޔުމާއި، ޒިކުރުކުރުމާއި،  ،ފަހެ ކޭތަހިފަން ފަށާ ހިނދު
. ޞަދަޤާތްކުރުމާއި، އިސްތިޣުފާރުކުރުން، ދުޢާކުރުމާއި   މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
  

  ިއްސތްިސޤާ ަނމާދު 
އިސްތިސްޤާގެ މާނައަކީ ވާރޭނުވެހޭތާ ގިނަދުވަސްވެ، އިންސާނުންނަށާއި، 

ގެ هللاނަޢަމްސޫފިތަކަށާއި، ދަނޑުބިންތަކަށް އެކަމުގެ އަސަރުކުރާ ހިނދު، ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކޮށް، 
. އަދި މިއީ ގަ   ދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ.ޙަޟްރަތުން ވާރޭ ވެއްސެވުމަށް އެދުމެވެ

އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކުރާނީ ހަމަ ޢީދު ނަމާދުކުރާ ގޮތަށެވެ. އެބަހީ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ހަތް 
. މިނަމާދާ ޢީދު ނަމާދާ ދެމެދު ހުރި  ތަކުބީރު، އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ފަސް ތަކުބީރު ކިޔައިގެންނެވެ

މިނަމާދުގެ ޚުޠުބާއަށް ފަހު ރިދާ  ،ނިކުތުމާއިފަރަޤަކީ، އާދައިގެ، ބާ ހެދުމަކު މިނަމާދަށް 
. . ބައެއް  rرسول اهللا ފަހެ މިނަމާދުގައި  އަނބުރައިލުމެވެ ޚުޠުބާ ދެއްވިކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

. ނަމާދުގެ ކުރިން ޚުޠުބާ ދެއްވިކަން ޞަރީޙަ ނައްޞުން  ފަހަރު ނަމާދުގެ ކުރިންނެވެ
. އަދި ބައެއް ފަހަރު ނަމާ . ފަހެ ސާބިތުވެގެންވެއެވެ . އެއީ ޢީދު ނަމާދު ފަދައިންނެވެ ދުގެ ފަހުންނެވެ

                                                           
  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. رواه أمحد )1

އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހީމް ނިޔާވި ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން މީސްތަކުން  ،އިރުކޭތަހިފީ ގެ ޒަމާނުގައި rرسول اهللا  )2
އެބައިމީހުންގެ އެވަހުމު  ،ހިފުން ގުޅިފައި އެވަނީ މީހަކު މަރުވުމާއެވެ. އެހެންވެ އެފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވީކޭތަ ،ހީކުރީ

.   ދުރުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ
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 . އެކަމަކު އަޢުލާ މިނަމާދުގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު ކޮންމެ ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ
  ސޫރަތާއި، ޣާޝިޔަތު ސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.
. ބުމައިދާނެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައް އަދި އިސްތިސްޤާ  ވެގެންވެއެވެ

. އެނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ދާނީ އާދައިގެ ބާހެދުމެއްގައެވެ.  ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ ޟުޙާނަމާދުގެ ވަގުތެވެ
  އަށް ނިކަމެތިކަން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.هللا

ފަހެ އިސްތިސްޤާ ނަމާދުގައި އިމާމު މީހާ އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ 
. އަދި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުގައި ޚުޠުބާގެ ފަހުންކަމެކެ  ،ދުޢާކޮށް ނިމުމަށް ފަހު އިމާމު މީހާއާއި ،ވެ

. ރިދާ ނެތްނަމަ ބޮލުގައި އޮންނަ ފަގުޑި  ،މައުމޫމުން ރިދާތައް އަނބުރައިލުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
. އެއީ ކަނާތްފަ ރާތް ވާތްފަރާތަށް އަދި ނުވަތަ ރުމާ ނުވަތަ ތާކިހާ އަނބުރައިލުންވެސް ފުދޭނެއެވެ

. އެބަހީ ވާރޭ ނުވެހިގެން  . އަދި އެއީ ރިވެތި ފާލެކެވެ ވާތްފަރާތް ކަނާތްފަރާތަށް ބަދަލުކޮށްލުމެވެ
. ދެންފަހެ  ޖެހިފައިވާ ތަދުމަޑުކަން ފާގަތިކަމަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެވޭ އިޝާރާތެކެވެ

އެކަން ކުރުން  ،ވެދާނެކަމުގެ ބިރު ނެތްނަމައަންހެނުންވެސް އެކަނބަލުންގެ ޢައުރަ ގުނަވަނެއް ފާޅު
  ރަނގަޅެވެ.

. އޭގެތެރޭގައި އަންނަނިވި  އިސްތިސްޤާގެ ތަފާތު ދުޢާތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
.   ދުޢާތައް ހިމެނެއެވެ

" دمالْحبِّ ِهللار نيالَميمِ ،الْعحنِ الرمحينِ ،الرمِ الدوي كلإِ ،م الَّ اُهللاالَ إِلَه رِيدا يلُ مفْعي،  ماللَّه
 )1("واجعلْ ما أَنزلْت لَنا قُوةً وبالَغًا إِلَى حنيٍ ،أَنزِلْ علَينا الْغيثَ ،ونحن الْفُقَراُء يالَ إِلَه إِالَّ أَنت الْغنِ أَنت اُهللا

. އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ ރަޙުމަތްފުޅު هللاކުގެ ވެރި "އެންމެހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ޢާލަމްތަ އަށެވެ
ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ މަޚުލޫޤުންގެ މައްޗަށް ތަނަވަސްވެގެންވާ އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހު ހަމައެކަނި 

 . . އެކަލާނގެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ރަސްކަލާއެވެ هللا މުއުމިނުންނަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ  މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

. އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަ هللا އީ އިބަهللاގޮތަކަށް އެކަލާނގެ ކަންތައްކުރައްވައެވެ
. އީ هللا އިބަ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

. އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ވާރޭ  . ފަޤީރުންނަކީ އަޅަމެންނެވެ ފުދިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
! އަދި އަޅަމެންނަށް ވެ ށް މުއްދަތަކަ ،އްސެވި ވާރޭ އަޅަމެންނަށް ބާރެއް ކަމުގައާއިވެއްސަވާނދޭވެ

"!   ފޯރައިފަނިވި އެއްޗެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ
                                                           

  رواه أبو داود واحلاكم والبيهقي وحسنه األلباين. )1
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"އޭ ހައްދަވާ  )1("لٍآجِ ريغَ الًجِ، عاَرٍّضاَ ريغَ عاًف، ناَعاًيرِم ئاًيرِم ثاًيغم ثاًيغَ ناَقاس مهللَّاَ"
! އަޅަމެންނަށް އެހީވެދޭ، އަ ސުވައިދޭ، ހިތްހަމަޖައް ،ޅަމެން އުފާކުރުވައިބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

މެއް ނުދޭ،  ވެހުން ގެއްލު ،ދޭއަޅަމެންނަށް ފައިދާ ،އާރޯކަން ގެނެސްދޭއަޅަމެންގެ ދަނޑުބިންތަކަށް 
!" ،ލަސްނުވާ   އަވަހަށްވެހޭ ވާރޭއަކުން އަޅަމެންނަށް ފެންދެއްވާނދޭވެ

! އަޅަމެންނަށް  )2("ناَثْغأَ مهللَّاَ ،ناَثْغأَ مهللَّ، اَناَثْغأَ مهللَّاَ" "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކު ! އޭ ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ ރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

  ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ!"
"އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި  "تيِّمالْ كدلَب يِحأَ، وكتمحر رشان، وكمئهاَب، وكدباَع قِاس مهللَّاَ"
! އަދި އިބަ ،ގެ އަޅުތަކުންނަށާއިهللا! އިބަރަސްކަލާކޮ  رمحةގެ هللاހައިވާނުންތަކަށް ފެން ދެއްވާނދޭވެ

  )3(ގެ މަރުވެފައިވާ ރަށް ދިރުއްވާނދޭވެ!"هللاފަތުރައިލައްވާނދޭވެ! އަދި އިބަ
މާގިނައިން ވާރޭވެހި، އޭގެސަބަބުން ގެއްލުންވެދާނެކަމަށް ބިރުގެންފިނަމަ، އަންނަނިވި ފަހެ 

.ދުޢާކުރުން މުސްތަ   ޙައްބުވެގެންވެއެވެ
"އޭ  )4("رِجالش تبِناَم، وةيدواَأل نوطُب، وابِرالظّو امِى اآلكَلَع مهللَّ. اَناَيلَع الَو ناَيالَوح مهللَّاَ"

! އަދި  ! އަޅަމެންގެ ވަށައިގެންވާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  ) ނުވެއްސަވާނދޭވެ އަޅަމެންގެ މައްޗަށް (މިހާރު

އަދި ގަސްފަޅާ  ވާދީތަކުގެ މެދުގައިވާ އަޑިގުޑަން ތަންތަނަށާއި ،އުސްބިންތަކަށާއި، ފަރުބަދަތަކަށާއި
  ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ!"

އިސްތިސްޤާގެ  ،ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ދުޢާކުރިޔަސް ،ފަހެ އިސްތިސްޤާއަށް ނަމާދެއް ނުކޮށް
.   މަޤުޞަދު ޙާޞިލުވާނެއެވެ

އިސްތިސްޤާ ނަމާދުގައި ޚުޠުބާގެ ފަހުން ދުޢާކުރާ އިރު، ޢާންމު ދުޢާތަކުގައި 
  ވެގެންވެއެވެ. ނެގުން މުސްތަޙައްބުއަތްނަގާވަރަށްވުރެ، މައްޗަށް އަތް

  
  
  

                                                           
  وصححه األلباين. أبو داود رواه )1

  ائي.رواه البخاري ومسلم والنس )2

  رواه مالك يف املوطإ وأبو داود وحسنه األلباين. )3

  رواه البخاري ومسلم والنسائي. )4
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  ިތލަާވުތގެ ަސިޖދަ 
 اُهللا أَكْبر ،ފަހެ ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ހިމެނޭ އާޔަތެއް ކިޔަވައިފި މީހާ ނުވަތަ އަޑުއަހައިފި މީހާ

. ފަހެ  ،ސަޖިދައިން ތެދުވުން ،ކިޔާ اُهللا أَكْبر ،ސަޖިދައަށް ދިޔުމާއި ،ކިޔާ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
  ތަޙިއްޔާތު ކިޔާކަށް އަދި ސަލާމްދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.އައް

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް ިތލަާވުތގެ ަސިޖަދއިގެ މާތްަކްނ:
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ إِذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 يوأُمرت بِالسجود فَعصيت فَل ،يا ويلَه أُمر بِالسجود فَسجد فَلَه الْجنةُ :يقُولُ يلشيطَانُ يبكاعتزلَ ا
ارޝައިޠާނާ ރޮމުން ރޮމުން ،މާނައީ: "އާދަމުގެ ދަރިޔާ ސަޖިދައިގެ އާޔަތެއް ކިޔަވާ ހިނދު )1("الن، 

! އޭނާއަށް ސަޖިދަކުރުމަށް ދުރަށް ޖެހިލައިފައި ބުނެއެވެ . ހުރި ހަލާކެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ
. އަދި އަހުރެންނަށް  ،އަމުރުކުރެވުމުން . ފަހެ އޭނާއަށް ސުވަރުގެ ލިބުނެވެ އޭނާ ސަޖިދަކުރިއެވެ

." ،ސަޖިދަކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުމުން . ފަހެ އަހުރެންނަށް ވަނީ ނަރަކައެވެ   އަހުރެން އުރެދުނީމެވެ
. ތިލާވަ ތުގެ ސަޖިދަކުރުމަށް ވުޟޫ ހުރުމާއި، ފޭރާން ޠާހިރުވުމާއި، ސަޖިދަކުރާ ދަންނައެވެ

.   ތަން ޠާހިރުވެގެންވުމާއި، ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުމާ މިހުރިހާ ކަމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް ުދޢާ: ިކޔާ  ިތލަާވުތގެ ަސިޖާދަގިއ

. ރިވާވެގެ . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ތިލާވަތުގެ ސަޖިދާގައި ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ.  rرسول اهللا ންވެއެވެ
"سجد وهِجي لَّلذي قَلَخهو ،شق سمعه وبصربِ هحوله قُووتاُهللاه كاربفَت ، نيقالالْخ نسމާނައީ:  )2("أَح
ފެނުން  ،އިއިވުމާ މޫނުގެއެ ،ހައްދަވާ މިއަޅާގެ މޫނު ،ފުޅުންކަމާއި، ބާރުވަންތަންއެފަރާތެއްގެ ކުޅަދު"
އެއީ އެންމެ  !ގެ މަތިވެރިކަމާއެވެهللاވެ. ފަހެ އެސަޖިދަކޮށްފި މިއަޅާގެ މޫނު ށްކުރެއްވި ފަރާތަމަހާ

. ،ރިވެތިކޮށް ހައްދަވާ އް ކުރިޔަސް " އަދި މިޒިކުރުގެ އިތުރުން ބޭނުން ދުޢާއެޚަލްޤު ކުރައްވާ ފަރާތެވެ
. . އަދި ނަމާދުގެ ސަޖިދާގައި ކުރާ ޒިކުރުކުރިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ   މައްސަލައެއް ނެތެވެ

ސަޖިދައިގެ އާޔަތެއް ކިޔެވޭ ހިނދު، އިމާމު މީހާއަށާއި،  ަނމުާދަގިއ ިތލަާވުތގެ ަސިޖަދކުުރްނ:
. އެ އީ އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވޭ ނަމާދެއް އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ މީހާއަށް ސަޖިދަކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وابن ماجه. )1

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب وصححه األلباين. )2
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. އަދި މައުމޫމުން އިމާމަށް ތަބާވާން  ވިޔަސް، އަދި ސިއްރުން ކިޔެވޭ ނަމާދެއްވިޔަސް މެއެވެ
  ޖެހޭނެއެވެ.

. އަދި  . ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ފާއިތުވުމުން، އެސަޖިދަ ޤަޟާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ދަންނައެވެ
. އެބަހީ ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ހިމެނޭ އާޔަތެއް ތަކުރާރު ކޮށް ކިޔަވާނަމަ، އެއް ސަޖިދައިން ފުދޭނެއެވެ

  އެންމެ ފަހު ފަހަރު ކިޔަވާ ހިނދު، ސަޖިދަކުރުމެވެ.
  

  ުޝުކުރގެ ަސިޖދަ 
ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި އުފާކުރަނިވި ނިޢުމަތެއް ޙާޞިލުވާ މީހާ، ނުވަތަ 

މީހާ، ޝުކުރުގެ ސަޖިދަކުރުމަކީ  އެމީހެއްގެ ކިބައިން މުޞީބާތެއް ނުވަތަ ހިތާމައެއް ފިލައިދާ
  މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

. އަދި  ފަހެ މިސަޖިދަ ކުރުމަށްޓަކައި ވުޟޫކުރުމަށް އެއްވެސް ޙަދީޘެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
ފޭރާމާއި، ސަޖިދަކުރާ ތަން ޠާހިރުވާން ޖެހޭކަމަށްވެސް، އެއްވެސް ޙަދީޘެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

. ދެންފަހެ ޝުކުރުގެ  އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކަށް ބުނެވޭނީ، މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށެވެ
. އެކަމަކު ޝުކުރުގެ ސަޖިދަކުރާ  ސަޖިދައަކީވެސް، ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ފަދައިން އެއް ސަޖިދައެވެ

. ފަހެ ކިޔުމަށް އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެ اُهللا أَكْبرއިރު، އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވާއިރު،  ވެ
. އަދި  . އެއީ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ކިޔުމަށް ވިދާޅުވެފައި އެބަހުއްޓެވެ ކިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ
. އަދި ނަމާދުގެ  މިސަޖިދާގައިވެސް، އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާކަށް، އަދި ސަލާމްދޭކަށް ނުމެޖެހޭނެމެއެވެ

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މި ސަޖިދައަކީ ނަމާދާ ގުޅުން ހުރި ތެރޭގައި މިސަޖިދައެއް ނުޖެހޭނެއެވެ
.   ސަޖިދައެއް ނޫނެވެ

. އެއީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ هللاފަހެ މިސަޖިދާގައި  އަށް ޙަމްދުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
.   ބަހުންކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ

  

  ުކުށ ަސިޖދަ 
ދިނުމުގެ ކުށު ސަޖިދައަކީ ނަމާދުގައި ހަނދާންނެތިގެން ކުރެވޭ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން، ސަލާމް

  ކުރިން ނުވަތަ ސަލާމްދިނުމުގެ ފަހުން ޖަހަން ޖެހޭ ދެސަޖިދައެވެ.
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. އެދެ ސަޖިދަކުރާނީ ހަމަ ނަމާދުގައި  ކުުށ ަސިޖަދއިގެ ަކިއފިްއަޔުތ: ފަހެ އެއީ ދެސަޖިދައެވެ
. ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދެސަޖިދަކުރުމާއި ނުވަތަ ސަލާމްދިނުމުގެ ފަހުން  ދެސަޖިދަކުރާ ގޮތަށެވެ

  ދަކުރުމާ ދެގޮތްވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ.ދެސަޖި
. ކުރައްވާފައިވެޙަދީޘް rرسول اهللا ފަހެ   ،صالَته فَلَم يدرِ كَم صلَّى يإِذَا شك أَحدكُم ف"އެވެ

فَإِنْ كَانَ صلَّى  ،مقَبلَ أَنْ يسلّ فَلْيطْرحِ الشك ولْيبنِ علَى ما استيقَن ثُم يسجد سجدتينِ ،ثَالَثًا أَم أَربعا
هالَتص لَه نفَعا شسما  ،خامملَّى إِتإِنْ كَانَ صوطَانيلشا ليمغرا تتعٍ كَانبމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން  )1("َألر

ހަތަރު ރަކުޢަތްކަން  ކުރެވުނީ ތިން ރަކުޢަތްކަން ނުވަތަ ،ކުރެ މީހަކަށް އޭނާގެ ނަމާދުގައި ޝައްކުވެ
. އަދި ޔަޤީންވާ ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރާ ނޭނގިއްޖެނަމަ، ފަހެ ޝައްކު ފިލުވައިލާ  ހުށިކަމެވެ

. ފަހެ އޭނާއަށް ފަސް  ހުށިކަމެވެ. ދެން ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދެސަޖިދަކުރާ ހުށިކަމެވެ
އޭނާއަށް އިތުރަށް  ،އް ފަދައިންވެރަކުޢަތްކުރެވުނު ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ އެދެސަޖިދަ ރަކުޢަތެ

. އަދި އޭނާ ހަތަރު ރަކުޢަތް  އެކުރެވުނު ރަކުޢަތާ އެކު، ދެރަކުޢަތް ނަމާދަކަށް ހަދައިދޭނެއެވެ
".   ފުރިހަމައަށް ކުރި ކަމުގައިވާނަމަ، އެދެސަޖިދަވާނީ ޝައިޠާނާ ނިކަމެތިކޮށްލާ އެއްޗަކަށެވެ

ފަހެ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކުށު  ްއ:ކުުށ ަސިޖަދކުުރްނ ަޝުރުޢކުެރވިގްެނވާ ޙާލަތްތަ 
.   ސަޖިދަކުރުން ޝަރުޢުކުރެވިގެންވެއެވެ

މިސާލަކަށް މެންދުރު ނަމާދުގައި  ަނމުާދ ފުރިަހަމުވުމގެ ުކިރްނ ަސލާމްދެވޭ ިހނުދ. -1
. ފަހެ އެގޮތަށް ކަންތައް  ހަނދާންނެތިގެން، ދެރަކުޢަތް ނުވަތަ ތިން ރަކުޢަތްކޮށްފައި ސަލާމްދެވުމެވެ

.ކު ފަހެ އެއީ  ރެވިއްޖެނަމަ، އުނިވިބައި ފުރިހަމަކޮށް، ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުށުސަޖިދަކުރާނީއެވެ
. ދެންފަހެ ގެއަށްގޮސް، ކައިބޮއި ހެދުމަށް ފަހު، އެކަން  އެދެމެދުގައި ވަގުތު އެހައި ދިގު ނުވާނަމައެވެ

  އެނގިއްޖެނަމަ، ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަލުން ނަމާދުކުރުމެވެ.
ފަހެ ހަނދާންނެތިގެން ރަކުޢަތެއް ނަމާދަށް އިތުރުކުރުމަކުން  ުރވާ ިހނުދ.ަނމަާދްށ ިއތު  -2

. އަދިކިއެއްތަ! ކުށުސަޖިދަކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ.   ނަމާދެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ
ުނަވަތ ަނމުާދގެ ުސްނަނތަްތުކގެ  ،ފަުރަތަމ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއށީްނަންނ ަހނާދްނެނތޭ ިހނދު  -3

. ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް މަޑުނުކުރެވި ަހނާދްނެނތޭ ިހނުދ.ތެެރިއްނ ުސްނަނތްެއ   ،ދަންނައެވެ
ތެދުވެވެމުން ދަނިކޮށް ހަނދާންވާ ހިނދު، ރުކޫޢުގެ ޙާލަތަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތެދުވެވިއްޖެނަމަ، ނުއިށީނދެ 

. އަދި އެވަރަށް ނުތެދުވެވެނީސް، ހަނދާންވެއްޖެނަމަ، ނުތެދުވެ  ށިކަމެވެ.އިށީންނަ ހު ،ތެދުވާހުށިކަމެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1
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ކަން ހަނދާންވެއްޖެނަމަ، ކުށުސަޖިދަކުރާނީ އައްތަޙިއްޔާތުގައި މަޑުނުކުރެވޭފަހެ ނަމާދު ނުނިމެނީސް 
އަދި ނަމާދު ނިމުނުފަހުން ހަނދާންވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މައުމޫމަކު  ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިންނެވެ.

. އަދި  އިތުރު ރަކުޢަތެއް ޙާލަތުގައިވެސް މިދެހަނދާންކޮށްދީފިނަމަ، ހަމަ އެވަގުތު ސަޖިދަކުރާނީ އެވެ
.   ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ފަހެ ނަމާދުކުރާ މީހާ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދުގައި  ަނމުާދަގިއ ަޝްއުކވާ ިހނުދ. -4
އޭނާގެ  ،އޭނާއަށް ޔަޤީންވާ އެންމެ މަދު ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް ،އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ،ޝައްކުވެއްޖެނަމަ

. ދެން   ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ކުށު ސަޖިދަކުރުމެވެ. ނަމާދު ބިނާކުރުމެވެ
. ފަހެ ރަނގަޅު  ދެންފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގައި އުނިއިތުރެއް ވެއްޖެނަމަ، ދަންނައެވެ

 . . އަދި އެނަމާދަކީ މަޢުނަވީ ގޮތަކީ ކުށުސަޖިދަކުރުމެވެ އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެއީވެސް ނަމާދެކެވެ
. އެއީ ތަކުބީރު ގޮތުން ފަރުޟު ނަމާދާ ކޮންމެވެސް މި ންވަރެއްގެ ބައިވެރިވުމެއްވާ ނަމާދެކެވެ

  އިޙުރާމުން، ނަމާދުން ބޭރު ކަންތައްތައް ޙަރާމްވުމާއި، ސަލާމުން އެކަންތައްތައް ޙަލާލުވުމެވެ.
. އެކަން  ) ކިޔުންދަންނައެވެ ދެންފަހެ ކުށު ސަޖިދައަށް ފަހު ތަޝައްހުދު (އައްތަޙިއްޔާތު

  ން ނުވެއެވެ.ޞައްޙަ ޙަދީޘަކުން ސާބިތުވެގެ
  

  ަޖމާަޢުތަގިއ ަނމުާދުކުރން 
. ޝަރުޢީ ޢުޛުރެއް ނުވާޙާލު،ފަހެ  ފަހެ  ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

. هللا މާތް "ރުކޫޢުކުރާ މީހުންނާ އެކުގައި  )٤٣البقرة: ( q  p  oZ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
. (އެބަހީ ޖަމާ .)"ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކުރާށެވެ    ޢަތުގައި ނަމާދުކުރާށެވެ

ތަޢާލާ، ޚައުފުގެ ޙާލަތުގައި (އެބަހީ ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި) هللا ހަމަކަށަވަރުން އަދި 
. އެހެންކަމުން އަމާންކަމުގެ ޙާލަތުގައި ފަރުޟުވުން  ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ

.   އަދި މާއައުލާކަން ބޮޑެވެ
. ކުރައްވާފައިވެ حديث rرسول اهللا  އަދި ثُم آمر رجالً  ،لَقَد هممت أَنْ آمر بِالصالَة فَتقَام"އެވެ

ّلصفَياسِ يبِالن، عم قطَلأَن الَةَ يثُمونَ الصدهشمٍ الَ يطَبٍ إِلَى قَوح نم مزح مهعالٍ مبِرِج،  هِملَيع قرفَأُح
هوتيارِببِالن ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަށް ޤަމަތްދިނުމަށް މީހަކަށް އަމުރުކުރެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު  )1("م"

. ދެން މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމަށް  . ދެން ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވެއެވެ ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ
                                                           

  أبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن خزمية.رواه أمحد والبخاري ومسلم و )1
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. ފަހެ އޭނާ . ދެން  މީހަކަށް އަމުރުކުރެއްވުމަށް ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރެއެވެ
ދަރުބޮނޑިތަކަކާ އެކު ބަޔަކު ގޮވައިގެން ނަމާދަށް ޙާޟިރުނުވެ ތިބިމީހުންގެ ގާތަށް ދިއުމަށް 
 ". . އެއީ އެބައިމީހުނާ އެކު އެބައިމީހުންގެ ގެތައް އަލިފާނުން އަންދައިލެއްވުމަށެވެ ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ

. "އަންހެނުންނާއި ޅަދަރީން އެގެތަކުގައި ނުވާނަމަ އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެ އެވެ
".   އަންދައިލެއްވީމުހެވެ

ައިދ ެއަކނަބލްުނ ގަޭގިއ ަނމުާދކުުރްނ ެއަކނަބލްުނަންށ  ،ައްނހުެންނ ަޖމަާޢަތްށ ޙިާޟުރުވން 
އުން ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ދި ،ފަހެ އަންހެނުންނަށް މިސްކިތަށް ައުއލެާވގްެނުވްނ: ،މާތްވެ 

. އެކަމަކު ހުވަނދުލުމެއް ނެތި އަދި އެކަނބަލުންގެ އެއްވެސް ޒީނަތެއް ފާޅުނުވާ  ،ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
. އަދި އެކަނބަލުންނަށް އެންމެ މާތްވެ ގެ ގޭގައި އައުލާވެގެންވަނީ އެކަނބަލުން ،ގޮތަށެވެ

. ފަހެ  . ކުރައްވާފައިވެޙަދީޘް rرسول اهللا ނަމާދުކުރުމެވެ وا النساَء أَنْ يخرجن إِلَى الَ تمنع"އެވެ
اجِدسالْم، نلَه ريخ نهوتيبމާނައީ: "އަންހެނުން މިސްކިތްތަކަށް ދިއުން ތިޔަބައިމީހުން މަނާ  )1("و

. އަދި އެކަނބަލުންގެ ގެތަށް (އެކަނބަލުން ނަމާދުކުރުމަށް) އެކަނބަލުންނަށް  ،ނުކުރާހުށިކަމެވެ
. . އްވާފައިވެއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރަ ވެސް" އަދިމާހެޔޮވެގެންވެއެވެ  ،مساجِد اِهللا الَ تمنعوا إِماَء اِهللا"އެވެ
الَتفت نجرخلْي2("و(  : ގެ އަންހެން އަޅުތަކުން މިސްކިތްތަކަށް ދިއުން ތިޔަބައިމީހުން މަނާ "هللاމާނައީ

. އަދި އެކަނބަލުން ހުވަނދު ނުލައި (ގެއި ."ނުކުރާހުށިކަމެވެ   ން) ނުކުންނަހުށިކަމެވެ
ފަހެ ގިނަ  ައިދ ަޖމަާޢތް ޮބޑު މްިސިކުތަގިއ ަނމުާދކުުރްނ މްުސަތަޙްއުބ ެވގެްނުވްނ: ،ގެއާ ުދރު 

އަދި ގެއާ ދުރު މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ.  ،ބަޔަކު ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވާ
.  rرسول اهللا  މާނައީ:  )3("الصالَة أَبعدهم إِلَيها ممشى يم الناسِ أَجرا فإِنَّ أَعظَ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 ،ބޮޑު މީހަކީ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިންގޮތުން އެންމެއަޖުރުގެ  ،"މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ނަމާދުގައި
".   އެނަމާދަށް އެންމެދުރުން ހިނގާފައި އަންނަ މީހާއެވެ

ރަކަށް ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންގެ އަޖުރުވެސް ފަހެ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ބޮޑުވި ވަ
.  rرسول اهللا ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.   ،إِنَّ صالَةَ الرجلِ مع الرجلِ أَزكَى من صالَته وحده"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ:  )4("تعالَى فَهو أَحب إِلَى اِهللا وما كَثُر ،وصالَته مع الرجلَينِ أَزكَى من صالَته مع الرجلِ
                                                           

  رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين. )2

  رواه مسلم. )3

  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وحسنه األلباين. )4
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"ހަމަކަށަވަރުން އެކަކާ އެކު މީހާ ކުރާ ނަމާދު އޭނާ އެކަހެރިކޮށް ކުރާ ނަމާދަށް ވުރެ މާތްވެ 
. އަދި ދެމީހުންނާ އެކު އޭނާ ކުރާ ނަމާދު އެކަކާ އެކު އޭނާ ކުރާ ނަމާދަށް ވުރެ  ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ

) ގިނަވީ ވަރަކަށް މާތްވެ ޠާހިރުވެގެންވެއެ . އަދި (މީސްތަކުންގެ ޢަދަދު ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް هللا ވެ
".   ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ
ފަހެ މިސްކިތަށް  ދިުއްނ މްުސަތަޙްއުބ ެވގެްނުވްނ: ،ަމޑަުމިއިތރިަކމާ ެއކު  ،މްިސިކަތްށ ާދއިރު 

. އެހެ ނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ނަމާދަށް ދާއިރު، ދުވެފައި ދިއުމަކީ މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. އަދި އަޅުކަމުގައި  ނަމާދަށްޓަކައި ގެއިން ނުކުތީއްސުރެ، އޭނާ އެވަނީ ނަމާދުކުރާ މީހެއްގެ ޙުކުމުގައެވެ

 .  rرسول اهللا މަޑުމައިތިރިކަން އިޚުތިޔާރުކުރުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. އްވާފައިވެޙަދީޘްކުރަ :  )1("فَأْتوها وأَنتم تمشونَ وعلَيكُم السكينةُ بِالصالَة يإِذَا نود"އެވެ މާނައީ

. އަދި  "ނަމާދަށް ބަންގިދެވޭ ހިނދު، ފަހެ އެނަމާދަށް ތިޔަބައިމީހުން ހިނގައިފައި އަންނަ ހުށިކަމެވެ
." އަދިވެސް އެކަލޭގެފާ ނު ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތަކަށް މަޑުމައިތިރިކަން ލާޒިމުކުރާ ހުށިކަމެވެ

. ކުރައްވާފައިވެޙަދީޘް إِذَا أُقيمت الصالَةُ فَالَ تأْتوها تسعونَ، وأْتوها تمشونَ علَيكُم السكينةُ، فَما "އެވެ
މާނައީ: "ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވޭ ހިނދު، ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  )2("أَدركْتم فَصلُّوا، وما فَاتكُم فَأَتموا

! މަޑުމައިތިރިކަމާ އެކު، ހިނގާފައި އެނަމާ . އަދިކިއެއްތަ ދަށް ދުވެފައި ނާންނަހުށިކަމެވެ
) ލިބުނު މިންވަރެއް ކުރާހުށިކަމެވެ.  . ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް (ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުން އަންނަހުށިކަމެވެ

".   އަދި (ޖަމާޢަތުން) ފާއިތުވީ ބައި ފުރިހަމަކުރާހުށިކަމެވެ
ފަހެ ޖަމާޢަތް ބޮޑުވެގެންވާ ހިނދު،  ކުުރްނ މްުސަތަޙްއުބ ެވގެްނުވްނ:ިއމާމު ީމހާ ަނމުާދ ލުއި 

. އެއީ  އިމާމު މީހާ މައުމޫމުންނާގެން ނަމާދު ލުއިކުރުން އެބަހީ ކުރުކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
. މައުމޫމުންގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހުންނާއި، މުސްކުޅިންނާއި، ޙާޖަތްތެރިން ތިބޭނެ ކަމަށް ބަލައިފައެވެ

. هللا މާތް . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
.  rاهللا  ف، فَإِنَّ منهم الضعيف والسقيم والْكَبِري، وإِذَا إِذَا صلَّى أَحدكُم للناسِ فَلْيخفّ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 كُمدلَّى أَحطَوِّصفَلْي فِْسهناَءلا شމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު، މީސްތަކުންނާގެން  )3("لْ م
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންގެ  ) ލުއިކުރާހުށިކަމެވެ އިމާމުވެ، ނަމާދުކުރާ ހިނދު، ފަހެ (ނަމާދު

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1

  رواه اجلماعة. )2

  رواه اجلماعة. )3
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 . އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު، ތެރޭގައި ބަލިކަށި މީހުންނާއި، ބަލިމީހުންނާއި، މުސްކުޅިންވެއެވެ
".   އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ ހިނދު، ފަހެ އޭނާ ބޭނުން ވަރަކަށް ދިގުކުރާހުށިކަމެެވެ

ފަހެ ނަމާދު ލުއިކުރުމަކީ ނަމާދުން އުނިކުރުމެއް ނޫނެވެ. އަދިކިއެއްތަ! ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތައް 
 . އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދުގައި ނިތްތެޅުން ފުރިހަމަކުރުމާ އެކު، ނަމާދުގެ ކިޔެވުން ކުރުކުރުމެވެ

. އަދި އެއީ މުނާފިޤުންގެ ނަމާދު ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނުވަނީ rرسول اهللا   ވަނީ މަނާކުރައްވާފައެވެ
.   ޙަދީޘްކުރައްވާފައެވެ

 ަޙަރކާތްަތކަުގިއ ިއމާަމްށ ުވެރ ިއްސުވްނ ަޙާރމެްވެގްނުވްނ: ،ިއމާަމްށ ތަބާުވްނ ވާޖިުބެވގެްނުވމާިއ
. އަދި އިމާމަށް ވުރެ ކުރިން ނަމާދުގެ ފަ ހެ ނަމާދުގައި އިމާމަށް ތަބާވުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

. ފަހެ  .  rرسول اهللا ޙަރަކާތްތައް ކުރުމަކީ ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ إِنما اِإلمام "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
بِه متؤيفَكَبِّ ،ل رفَإِذَا كَبكَبالَ توا وكَبِّرى يتوا حرر، كَعرى يتوا حكَعرالَ توا وكَعفَار كَعإِذَا رإِذَا قَالَ  ،وو
وإِنْ صلَّى  ،وإِذَا سجد فَاسجدوا والَ تسجدوا حتى يسجد ،ربنا ولَك الْحمد :لمن حمده فَقُولُوا سمع اُهللا

. ފަހެ އޭނާ  )1("وا جلُوساً أَجمعونَجالساً فَصلُّ މާނައީ: "އިމާމުވާކަން ކަށަވަރީ، އޭނާއާ އިޤުތިދާވުމަށެވެ
رފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  ،ކިޔާ ހިނދު اُهللا أَكْبرއަދި އޭނާ  اُهللا أَكْب . ކިޔައިފުމަށް  اُهللا أَكْبرކިޔާށެވެ
. އަދި އޭނާ ރުކޫޢުކުރާ ހިނދުނުކިޔާހުށި اُهللا أَكْبرތިޔަބައިމީހުން  ،ދާންދެން ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  ،ކަމެވެ

. އަދި އޭނާ ރުކޫޢަށް ގޮސްފުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢަށް ނުދާހުށިކަމެވެ.  ،ރުކޫޢުކުރާށެވެ
. އަދި އޭނާ ކިޔާށެވެربناَ ولَك الْحمد ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  ،ކިޔާ ހިނދުسمع اُهللا لمن حمده އަދި އޭނާ 

. އަދި އޭނާ ސަޖިދައަށް ގޮސްފުމަށް  ،ސަޖިދަކުރާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ސަޖިދަކުރާށެވެ
. އަދި އޭނާ އިށީނދެ އިނދެގެން ނަމާދުކުރާނަމަ ،ދާންދެން  ،ތިޔަބައިމީހުން ސަޖިދައަށް ނުދާހުށިކަމެވެ

."އިށީނދެ ތިބެގެން ނަމާދުކުރާ ،ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެންމެންވެސް   ށެވެ
.  rرسول اهللا އަދިވެސް  أَما يخشى أَحدكُم إِذَا رفَع رأْسه قَبلَ اِإلمامِ أَنْ "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު،  )2("صورته صورةَ حمارٍ رأْسه رأْس حمارٍ أَو يجعلَ اُهللا يجعلَ اُهللا
އޭނާގެ ބޯ ޙިމާރެއްގެ ބޮލަށް ބަދަލުކުރައްވައިފާނެ ، هللاކުރިން، އޭނާގެ ބޯ އުފުލުމުން،  އިމާމަށް ވުރެ

ކަމަށް، ނުވަތަ އޭނާގެ ސޫރަ ޙިމާރެއްގެ ސޫރައަށް ބަދަލުކުރައްވައިފާނެ ކަމަކަށް ބިރެއް 
  ނުގަނޭހެއްޔެވެ؟"

                                                           
  داود وصححه األلباين. رواه أمحد وأبو )1

  رواه اجلماعة. )2
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މީހާއާ އެކު އެންމެ ފަހެ އިމާމު  ިއމާމު ީމހާއާ ެއކު ެއަކކު ަހަމެވްއޖެަނަމ ަޖމަާޢަތަކްށުވްނ:
. އަދި އޭނާއާ އެކު ނަމާދުކުރީ ކުޑަކުއްޖެއް  މީހަކު ނަމާދުކުރިޔަސް ޖަމާޢަތަކަށް ވާނެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ هللا މާތްންހެނެއް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. ފަހެ ކަމުގައިވިޔަސް އަ
" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުންނާގެން  r رسول اهللاކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ފަހެ   rرسول اهللا ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެ ވަޑައިގެންނެވި ތަނާ މިސްކިތަށް މީހަކު ވަދެއްޖެއެވެ
. "އޭނާއާ އެކު ނަމާދުކުރުމުން އޭނާއަށް ޞަދަޤާތްކުރާނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟" ދެން  ،ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

."މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ތެދު ފަހެ މިސްކިތުގައި  )1(ވެ، އޭނާއާ އެކުގައި ނަމާދުކޮށްފިއެވެ
ން ދަލީލު ޖަމާޢަތް ނިމުމަށް ފަހު، އެނަމާދަށް އަނެއް ޖަމާޢަތް ހެދުން، ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް މިޙަދީޘު

  ލިބެއެވެ.
ވަނީ ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައި ަމުއމަޫމްށ ަރުކަޢތް ިލބޭ ިމްނަވުރ: ،ިއމާމާ ެއކު 

. އެބޭކަލުންގެ  އިމާމު މީހާއާ އެކު، ރަކުޢަތުގެ ރުކޫޢު ލިބިއްޖެ މީހާއަށް އެރަކުޢަތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. هللا ދަލީލަކީ މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެވެ

.  rرسول اهللا  ومن  ،الَة ونحن سجود فَاسجدوا والَ تعدوها شيئًاإِذَا جِئْتم إِلَى الص"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް  ،މާނައީ: "އަހުރެމެން ސަޖިދާގައިވާ ޙާލު )2("أَدرك الركْعةَ فَقَد أَدرك الصالَةَ

. އަދި އެރަކު ،އަންނަ ހިނދު ޢަތް ރަކުޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ސަޖިދައަށް ދާހުށިކަމެވެ
. ފަހެ އޭނާއަށް ރަކުޢަތް ލިބިއްޖެކަން  . އަދި ރުކޫޢު ލިބިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ ނުހިމަނާހުށިކަމެވެ

".   ކަށަވަރެވެ
ފަހެ ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުނުވުން ހުއްދަކުރާ  ަޖމަާޢުތްނ ަފަހްށ ޖުެހްނ ުހްއަދކާުރ ުޢުޛުރަތްއ:

. އެޢުޛު އްވާފައިޢުޛުރުތަކެއް ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅު ރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވެއެވެ
  ވެ.އެވަނީއެ

  ުނަވަތ ަބްއެޔްއ ޖެހިަފއިުވްނ. ،ދްުޝިމެންއގެ ަފާރތްުނ ބިުރެވރިަކެމްއ ޖިެހަފއިުވން  -1

  ިފިނަގަދުވމާިއ ވާޭރެވުހްނ. -3 ، 2
  ަނމުާދ ަވގުުތ ކާާނ ޙިާޟުރުވްނ. -4

  ޖިެހަފއި ުހުރްނ.ެދޙާަޖުތްނ ުކެރ ޙާަޖަތަކްށ ާދްނ  -5

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه األلباين. )1

  رواه أبو داود وابن خزمية واحلاكم وحسنه األلباين. )2
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ފަހެ އިމާމުކަން ކުރުން އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ  ިއމާމަުކްނ ކުުރްނ ެއްނމެ ަޙްއުޤެވގްެނވާމީހާ:
މީހާއަކީ މީސްތަކުން ކުރެ، ޤުރުއާން އެންމެ ބޮޑަށް ހިތުދަސް މީހާއެވެ. ފަހެ ޤުރުއާން 

ތް އެންމެބޮޑަށް ދަންނަ ހިތުދަސްވެފައިވުމުގައި ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަ
. އަދި ސުންނަތް އެނގުމުގައި ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ، ހިޖުރައިގެ ގޮތުން އެންމެ އިސްމީހާއެވެ.  މީހާއެވެ

.   އަދި އެކަމުގައިވެސް ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ، އުމުރުގެ ގޮތުން އެންމެބޮޑު މީހާއެވެ
ދަންނަ ކުޑަކުއްޖާގެ އިމާމުކަން  ފަހެ ތަންދޮރު ެއަބެޔްއގެ ިއމާމަުކްނ ަޞްއަޙެވގްެނވާ ީމުހްނ:

. އަދި ލޯފަންމީހާގެ އިމާމުކަންވެސް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އަދި އިށީނދެ  ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
އިންނަމީހާ، ކޮޅަށް ހުންނަ މީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، ކޮޅަށް ހުންނަމީހާ، އިށީނދެ އިންނަ 

ނަތް ނަމާދުކުރާމީހާ، ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރަން ހުންނަ މީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، އަދި ސުން
މީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، ފަރުޟު ނަމާދުކުރާމީހާ، ސުންނަތް ނަމާދެއް ކުރަން ހުންނަ މީހާގެ 
ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، ތައްޔައްމުމުކޮށްގެން ހުންނަމީހާ، ވުޟޫކޮށްގެން ހުންނަމީހާގެ ފަހަތުގައި 

 ،ވުޟޫކޮށްގެން ހުންނަމީހާ، ތަޔައްމުމުކޮށްގެން ހުންނަމީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ،އިނަމާދުކުރުމާ
ދަތުރުވެރިޔާ، މުޤީމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، މުޤީމުމީހާ، ދަތުރުވެރިޔެއްގެ ފަހަތުގައި 

މިހުރިހާ ގޮތެއް ނަމާދުކުރުމާއި، މާތްމީހާ އޭނާއަށް ވުރެ ދަށްމީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި 
.   ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

ފަހެ ނަމާދު ޤަޞްރުކުރާމީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރާ މުޤީމުމީހާއާއި، ދެރަކުޢަތުގެ ސުންނަތް 
ނަމާދެއް ކުރާމީހާގެ ފަހަތުގައި، ފަރުޟު ތިންރަކުޢަތުގެ ނުވަތަ ހަތަރުރަކުޢަތުގެ ނަމާދެއް ކުރާމީހާ 

އެއީ ޖަމާޢަތުން  ދިނުމުން އެމީހުން ތެދުވެ، ނަމާދު ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ.ދަންނައެވެ. ފަހެ އިމާމުމީހާ ސަލާމް
.   ބައެއް ފާއިތުވީމީހާ ކަންތައްކުރާ ގޮތަށެވެ

ދެންފަހެ މުޤީމެއްގެ ފަހަތުގައި ދަތުރުވެރިޔާ ނަމާދުކުރާނަމަ، ކުރާނީ ހަތަރު ރަކުޢަތް 
. އެބަހީ އޭނާއަށް ނަމާދު ޤަޞްރެއް ނުކުރެވޭނެއެ . އަދި އިމާމު މީހާއާ އެކު، ފުރިހަމައަށެވެ ވެ

  ދެރަކުޢަތް ލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، ފަހުން ތެދުވެ، ދެރަކުޢަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
ފަހެ ސަލާމްދިނުމަށް ފަހު  ިއމާމުމީހާ ަމުއމޫމުްނާނ ިދމަާއްށ ެއނުބރިލްުނ: ،ަސލާމިްދުނަމްށފަހު 

. މާތްއިމާމު މީހާ މައުމޫމުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލުމަކީ މުސްތަޙަ هللا އްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ كَانَ "ރުއްސުންލެއްވި ސަމުރާ ބުނު ޖުންދުބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
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ނަމާދެއްކުރައްވާ  rرسول اهللا މާނައީ: " )1("إِذَا صلَّى صالَةً أَقْبلَ علَينا بِوجهِهr  يالنبِ
  ) ހިނދު، އަހުރެމެންނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ."(އަވަދިވެވަޑައިގަންނަވާ

ފަހެ މައުމޫމުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލާ އިރު، ކަނާތްފަރާތުން އެނބުރިލިޔަސް، ނުވަތަ 
. ދެގޮތްވެސް  ގެ އަރިހުން  rرسول اهللا ވާތްފަރާތުން އެނބުރިލިޔަސް، މައްސަލައެއް ނެތެވެ

  ސާބިތުވެގެންވެއެވެ.
ފަހެ އަންހެނުންނަށް އަންހެނާގެ  ަނމުާދކުުރްނ: ،ައްނހުެންނގެ ަޖމާަޢެތއަްގިއ ިއމާމުވެ  ،ައްނހެނާ 

. އަދި އަންހެނާ އިމާމުކަން ކުރާއިރު، ހުއްޓި ހުންނާނީ ފުރަތަމަ  އިމާމުކަން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
.   ސަފުގެ މެދުގައެވެ

  ދަވެގެން ނުވެއެވެ.ފަހެ އަންހެނަކަށް ފިރިހެނުންގެ އިމާމަކަށްވެ، ނަމާދުކުރުން ހުއް
  

  ިއމާުމަކމާ ެބހޭ ަތފުާތ ަބެއްއ މްަސައަލަތއް 
ފަހެ އެއީ މަކުރޫހަވެގެންވާ  ިއމާުމަކްނުކުރްނ: ،ިއމާުމ ީމހާ ަމުއމުޫމްނަންށ ުވެރ ުއްސ ަތެންއަގިއ ުހރެ 

. މާތް . هللا ކަމެކެވެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މަސްޢޫދު އަލްއަންޞާރީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. "އިމާމު މީހާ މައުމޫމުންނަށް ވުރެ އުސްތަނެއްގައި ހުރުން އެކަލޭ  rرسول اهللا ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

".   )2(މަނާކުރެއްވިއެވެ
. މިސާލަކަށް ބަޔަކަށް  ފަހެ ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެގޮތް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

. ސަޖިދަކުރާނީ ތިރިއަށް  އެކަމަކު އެޙާލަތުގައިވެސް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ
  ފައިބާފައެވެ.

  ވުރެ މަތީގައި ތިބުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ދެންފަހެ މައުމޫމުން އިމާމަށް
އީމާމު  ިއމާުމ ީމހާއާިއ ަމުއމުޫމްނާނ ެދެމުދ ުހަރެހްއވާ ޙާލު، ަމުއމުޫމްނ ިއމާުމ ީމހާއާ އުިޤިތާދުވްނ:

. އެއީ ފަރުދާއެއް ނުވަތަ ފާރެއް މީހާގެ ޙަރަކާތްތައް ދެނެގަތުން އެކަށީގެންވާނަމަ،  ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
. މަގެއް ނުވަތަ ކޯރެއް ފަދަ  ފަދަ އެއްޗެއްގެ ނިވަލުގައި އިމާމު މީހާ ވާނަމަ، އޭނާގެ އަޑުއިވުމެވެ

  އެއްޗެއް ދެމެދުގައި ހުރަސްވެފައިވާނަމަ، އިމާމު މީހާ ފެނުމެވެ.

                                                           
  والبخاري. رواه أمحد )1

  رواه أبو داود والدارقطين وصححه األلباين. )2
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ފަހެ ނަމާދުގެ  ިއމާުމަކަމްށ ިއްސުކުރްނ: ،ީމަހކު  ިއމާުމމީހާ ަނމުާދގެ ތޭެރަގިއ ަމުއމުޫމްނގެ ތެެރިއން 
ތެރޭގައި އިމާމުމީހާއަށް ނަމާދު ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ފަދަ ޢުޛުރެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން 
. ދެން ނަމާދުގެ ބާކީއޮތް ބައި  މީހަކު އިސްކޮށްފައި، އިމާމުމީހާ ނަމާދު ދޫކޮށް، އެނބުރި ދާނީއެވެ

. މިސާލަކަށް އިމާމުމީހާ މައުމޫމުންނާގެން  މިހާރު އިމާމަކަށް އެއިސްކުރެވުނުމީހާ، ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ
ނަމާދުކުރަމުން ދަނިކޮށް ވުޟޫ ނެތްކަން ހަނދާންވެއްޖެނަމަ، އެގޮތަށް ކަންތައްކުރާނީއެވެ. 
ހަމައެފަދައިން އިމާމުމީހާ ހިނެއިން ވާޖިބުވެފައި ވަނިކޮށް، ހިނައިނުގަނެ، ހަނދާންނެތިގެން 

މާދުކުރަން ފަށައި، ނަމާދުކުރަމުން ދަނިކޮށް ހަނދާންވެއްޖެނަމަ، އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރާނީއެވެ. ނަ
. އަދި އިމާމު ފަހަތުގައި  އަދި އެގޮތަށް ހެދުމަކުން އެއްވެސް މައުމޫމެއްގެ ނަމާދެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ

. ފަހެ ޢުމަރު ގެފާނު ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމާދުން ކުރެވުނު މިންވަރުވެސް ބާޠިލު ނުމެވާނެމެއެވެ
. ޙާދިޘާގައި ޢުމަރުގެފާނު އެގޮތަށް ކަންތައް    ކުރެއްވިއެވެ

އަދި ނަމާދު ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ރުކޫޢަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އިމާމުމީހާއަށް އެފަދަ 
ން، ޢުޛުރެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އަދި މައުމޫމުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާނެނަމަ، އިޝާރާތުން ނުވަތަ ދުލު

ތިޔަބައިމީހުން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭށޭ ބުނެފައި، ގޮސް ވުޟޫކޮށްގެން ނުވަތަ ހިނައިގަނެގެން އައިސް 
  ނަމާދުކުރިއަށް ގެންދިއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
އެބަހީ މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، އެހެނިހެން  ިއމާުމ ީމހާގެ ަފަހތްުނ ަތުބލީުޣުކުރްނ:

. ފަހެ އިމާމު މީހާގެ އަޑު، މުޅި  މައުމޫމުންނަށް، އިމާމު މީހާގެ ތަކުބީރުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ
ދެންފަހެ އިމާމު  މިސްކިތުގެ ތެރެއަށް ފޯރާކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެކަންކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ.

އެއްތަ! މީހާގެ އަޑު، މުޅި މިސްކިތަށް ފޯރާނަމަ، އެކަންކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެން ނުވެއެވެ. އަދި ކި
  މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ.

  

  ަނމުާދަގިއ އިމާުމ ީމހާާއިއ ަމުއމުޫމްނގެ ަމަޙްއލު 
ފަހެ  ިއމާުމމީހާާއިއ އާޭނ ުހްނަންނ ޖެހޭ ަމަޙްއލު: ،ެއްނެމ ީމަހުކ ަނމުާދުކާރަނމަ  ،ިއމާުމމީހާއާ ެއކު 

ތްފަރާތުގައެވެ. އެޙާލަތުގައި މައުމޫމުމީހާ ހުންނާނީ އިމާމުމީހާގެ ގައިގައި ޖެހޭގޮތަށް އޭނާގެ ކަނާ
  އިމާމުގެ ފަހަތަކު ނޫނެވެ.
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ދެންފަހެ އަންހެނަކު، އިމާމުމީހާއާ އިޤުތިދާވާނަމަ، އެކަނބުލޭގެ ހުންނަން ޖެހޭނީ އިމާމުގެ 
. އަދި ފިރިހެނުން އިމާމުގެ ފަހަތުގައި ތިބިނަމަ، އެކަނބުލޭގެ ހުންނަން ޖެހޭނީ  ފަހަތުގައެވެ

. ފިރި   ހެނުންގެ ސަފަށް އަރައިގެން ނުވާނެއެވެ.ފިރިހެނުންގެ ސަފުގެ ފަހަތުގައެވެ
 ިއމާުމމީހާާއިއ ަމުއމުޫމްނެގ ަމަޙްއލު: ،ެދމީުހްނ ުނަވަތ ެއައްށުވެރ ިގަނ ީމުހްނވާަނމަ  ،ިއމާުމމީހާއާ ެއކު 

  ފަހެ އެޙާލަތުގައި މައުމޫމުން ތިބެން ޖެހޭނީ އިމާމުމީހާގެ ފަހަތުގައެވެ.
ކައިރީގައި ތިބެން ޖެހޭނީ ތަންދޮރު ދަންނަ  ދެންފަހެ އިމާމުމީހާއާ ދިމާގައި، އޭނާއާ އެންމެ

 . . އެއީ އިމާމުމީހާއަށް ކުށެއްކުރެވިއްޖެނަމަ، އޭނާއަށް ލައިދެވޭ ފަންތީގެ މީހުންނެވެ ފަހެ މީހުންނެވެ
. ކުރައްވާފައިވެޙަދީޘް rرسول اهللا  ثُم الَّذين  ،ثُم الَّذين يلُونهم ،منكُم أُولُو اَألحالَمِ والنهى يليلنِ"އެވެ

مهلُوني، مهلُوني ينالَّذ اقِ ،ثُمواَألس اتشيهو اكُمإِيމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ތަންދޮރު  )1("و
. ދެން އެބައިމީހުންނާ މަންކަލޭގެފާނާ ޖެހިގެން އެންމެބުއްދިވެރިން ތި ،ދަންނަ ގާތަށް ތިބޭހުށިކަމެވެ

. ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެންވާ ޖެހިގެންވާ މީހު . ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެންވާ މީހުންނެވެ ންނެވެ
. އަދި ބާޒާރުތަކުގެ އަޑުފަށްގަނޑުން ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާ . (އެބަހީ  މީހުންނެވެ ހުށިކަމެވެ

"(.   މިސްކިތުގައި އަރައިރުންވެ، އަޑުގަދަނުކުރާހުށިކަމެވެ
ފަހެ ކުޑަކުދިން ތިބެން ޖެހޭނީ ފިރިހެނުންގެ ސަފުތަކުގެ  ގެ ަމަޙްއލު:ައްނހުެންނާނިއ ުކޑުަކިދން 

. ފަހެ ޢުމަރުގެފާނަށް ކުޑަކުއްޖަކު ކުރީ ސަފުން ފެނިއްޖެނަމަ، ސަފުން ބައިލައްވާ  ފަހަތުގައެވެ
. އެބަހީ އެންމެ  . އަދި އަންހެނުން ތިބެން ޖެހޭނީ އެކުދިންގެ ފަހަތުގައެވެ ކަމުގައި ރިވާވެގެންވެއެވެ

.ފަ   ހަތުގައެވެ
ސަފުގެ ފަހަތުގައި  ،ފަހެ ސަފުގައި ޖާގައޮތް ޙާލު ަސުފގެ ަފަހުތަގިއ ެއަކެހރިޮކްށ ަނމުާދުކުރްނ:

. ރުއްސުންލެއްވި ވާބިޞާގެ هللا ފަހެ މާތް އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކޮށްފިމީހާގެ ނަމާދު ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ
. "ސަ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ފުގެ ފަހަތުގައި މީހަކު ނަމާދުކުރަނިކޮށް ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ފަހެ އޭނާއަށް ނަމާދު އަލުން ކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا  ދެކެވަޑައިގަތެވެ
".   )2(އަމުރުކުރެއްވިއެވެ

ފަހަތު ސަފުން މީހެއްގެ  ދެންފަހެ މީހަކު މިސްކިތައް ވަންނަ ހިނދު، ސަފު ފުރިފައިވާނަމަ،
ފަހަތަށް ދަމައިލާނީއެވެ. އަދި ފަހަތަށް ދަމައިލެވޭ މީހާ އެކަމަށް  ކޮނޑުގައި މަޑުމަޑުން ހިފައި

. ދެން ސަފުން ހުސްވި ތަންކޮޅު، ސަފުގައި ތިބިމީހުން ކައިރިކައިރިއަށް ޖެހިލައި  އިންކާރު ނުކުރާށެވެ
                                                           

1( رمذي والنسائي.رواه أمحد ومسلم وأبو داود والت  

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين. )2



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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. އަދި އެގޮތަށް ޙަރަކާތްކޮށްލުމަކުން އެބައިމީހުންގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް ފަރަޤެއް  ބައްދައިލާނީއެވެ
  ނާންނާނެއެވެ.

. ފަހެ  ފަހެ އިންކާރުކޮށްފާނެކަމަށް ބިރުން، މީހަކު ދަމައިލާން ނުކެރިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ
. އަދި އިމާމުމީހާ ރުކޫޢަށް ދިއުމުގެ ކުރިން  އެހެންމީހަކު އަންނަންދެން އޭނާ މަޑުކޮށްގެން ހުންނާނީއެވެ

. އަދި އެޙާލަތުގައި  މީހަކު ނައިސްފިނަމަ، ސަފުގެ ފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮށް އޭނާ ނަމާދުކުރާނީއެވެ
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެކެވެ.   އޭނާގެ ނަމާދު ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ

  

  ަނމަާދްށ ަސުފހުެދން 
. އަދި ދެވަނަ ސަފުހަދާނީ ފުރަތަމަ ސަފު  ސަފުހަދަން ފަށާނީ އިމާމުމީހާއާ ދިމާއިންނެވެ

. އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައި އަދި ފަޔާއި ފައި ޖައްސައި ސަފު މުޅިން ސީދާކުރަން  ފުރުމުންނެވެ
. އަދި ކަތިކަމެއް ހުރެގެން  . އަދި ސަފުގައި އެއްވެސް ހުސްތަނެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ ޖެހޭނެއެވެ

. . rرسول اهللا ފަހެ  ނުމެވާނެމެއެވެ   ސަފަށް ގޮވައިލައްވާ ބައެއް ޢިބާރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
ތިޔަބައިމީހުންގެ ސަފުތައް  ،މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން )1("صفُوفَكُم وتراصواأَقيموا "

". . އަދި އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅި ލާމެހިލާށެވެ   ސީދާކުރާށެވެ
"فُوفَكُموا صوس، الَةالص ةإِقَام نم فُوفةَ الصوِيسމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން  )2("فَإِنَّ ت

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ސަފުތައް އެއްވަރުކުރުންވަނީ ނަމާދު  ތިޔަބައިމީހުންގެ ސަފުތައް އެއްވަރުކުރާށެވެ
".   ޤާއިމުކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ

"فُوفوا الصيمبِ ،أَقاكنالْم نياذُوا بحلَلَ ،ووا الْخدسو، دوا بِأَيينليو انِكُمووا  ،إِخذَرالَ تو
يلشل اتجفُرއަދި ކޮނޑުތައް  )3("طَان . މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ސަފުތައް ސީދާކުރާށެވެ

. އަދި ހުސް ދޭތެރެތައް ބައްދާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚުންގެ އަތްތަކަށް  އެއްވަރުކުރާށެވެ
. ބޮޑުތަން ހިފައިގެން ގަދަކަން  . (އެބަހީ އެކަކު އަނެކަކަށް ތަންދީ ހަދާށެވެ މަޑުމޮޅިވާށެވެ

.) އަދި ޝައިޠާނާނު ."ދައްކާށެވެ   އަށް ހުސްތަންތަން ދޫނުކުރާށެވެ

                                                           
  والبخاري. رواه أمحد )1

  والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. رواه أمحد )2

  رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين. )3
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ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތްފަހެ 
. ތީރު ތެދުކުރެވޭ ފަދައިން  ސަފުތަކުގައި އަހުރެމެން  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އެއީ އެކަލޭގެފާ ނުގެ ކިބައިން އެކަން އަހުރެމެން ދެނެގެންފިކަން އެކަލޭގެފާނަށް ސީދާކުރައްވައެވެ
. ދެން އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވުމަށްޓަކައި  އެނގިވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެނެވެ
ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު، އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ، މީހެއްގެ މޭމަތި ސަފުން ކުރިއަށް ނިކުމެފައި 

. ނޫންނަމަ، ހުއްޓައެ . "ތިޔަބައިމީހުން ސަފުތައް އެއްވަރުކުރާށެވެ . އެހިނދު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ هللا ވެ
. (އެބަހީ ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި  ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކުގެ މެދުގައި ޚިލާފުވުން ލައްވައިފާނެތެވެ

.) ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރު ވިދާޅުވިއެވެ . އެހެން އެކަލޭގެފާނު ޢަދާވާތްތެރިކަން ލައްވައިފާނެތެވެ
ޙަދީޘްކުރެއްވުމުން މީސްތަކުން އެކަކު އަނެކަކުގެ ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައި، ކަކުލާއި ކަކޫޖައްސައި، 

".   )1(ތަނބިކައްޓާއި ތަނބިކަށި ޖައްސައި، ސަފު އެއްވަރުކުރި ތަން އަހުރެން ދުށީމެވެ

ށްލައިފައި، ސަފުން ފަހެ ސަފެއްގައި ހުރި މީހަކު ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން ނަމާދު ދޫކޮ
ނިކުމެގެން ގޮސްފިނަމަ، ޖެހިގެންވާ ސަފުން، އެދިމާގައި ހުރި މީހާ ކުރިއަށް ޖެހިލައި، އެހުސްވި 
. ހަމަ އެގޮތަށް އޭނާ އެސަފަށް  ތަނަށް އަރައި، ސަފު ފުރިހަމަކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

. އަދި އެރުމުން، އޭނާގެ ސަފުން އުނިވި ތަން، އެސަފާ ޖެހިގެންވާ ސަ ފުން މީހަކު ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ
. ފަހެ އެގޮތަށް ހެދުމަކުން އެބައިމީހުންގެ  އެންމެ ފަހު ސަފާ ޖެހެންދެން އެގޮތަށް ހަދާނީއެވެ

.  rرسول اهللا ފަހެ  .ނަމާދަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ ما من خطْوة "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
طْوخ نا مرأَج ظَمأَعّفي الصف ةجي فُرلُ فجا الراهشم ا ةهدމާނައީ: "ސަފުގައިވާ ހުސްދޭތެރެ  )2("فَس

".   ބައްދައިލުމަށްޓަކައި، މީހާއަޅާ ފިޔަވަޅަށްވުރެ، އަޖުރުގެ ގޮތުން ބޮޑު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނުވެއެވެ
.  rرسول اهللا ފަހެ  މާތްަކްނ: ފަުރަތަމ ަސުފގެ  داِء النِّ يلَو يعلَم الناس ما ف"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ّفالصوا ومهتالَس هلَيوا عهِمتسوا إِالَّ أَنْ يجِدي لَم لِ، ثُمމާނައީ: "ބަންގިއާއި، ފުރަތަމަ   )3("اَألو
ން ސަފުގައި ހުރި، ޘަވާބާއި ދަރުމަ، މީސްތަކުންނަށް އެނގޭނަމަ، ދެން އެކަންކުރުމަށް ގުރުއަތުލު

".   ފިޔަވައި އިތުރު ގޮތެއް ނެތްނަމަ، (އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި) އެބައިމީހުން ގުރުއަތުވެސްލީހެވެ
  
  

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود وابن حباّن وصححه األلباين. )1

  وحسنه األلباين. رواه الطّرباين يف األوسط )2

  والنسائي. والبخاري ومسلم والترمذي رواه أمحد )3
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  ުކިރމަތީަގިއ ުސުތާރ ެބެހްއުޓން  ،ަނމުާދުކާރ ިއރު 
 ،ސުތުރާއަކީ ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތިން، މީސްތަކުން ހުރަސްކުރިޔަ ނުދިނުމަށާއި

ފެނުން، އެކި ދިމަދިމާއަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި  ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ
. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވާޖިބެއް  . ފަހެ އެއީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ ބެހެއްޓޭ ހުރަހެކެވެ

  ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
.  rرسول اهللا ފަހެ   )1("إِلَى سترة ولْيدنُ منها يصلِّإِذَا صلَّى أَحدكُم فَلْ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު ނަމާދުކުރާ ހިނދު، ސުތުރާއަކާ ދިމާއަށް ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ. 
".   އަދި އެއާ ކައިރިވާހުށިކަމެވެ

. އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު   )2("لصالَته ولَو بِسهمٍإِذَا صلَّى أَحدكُم فَلْيستتر "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު ނަމާދުކުރާ ހިނދު، ފަހެ އެނާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއް 

." ބަހައްޓާ . އެއީ ތީރެއްނަމަވެސް މެއެވެ   ހުށިކަމެވެ
ފަހެ ފާރެއްވިޔަސް، ތަނބެއްވިޔަސް، އަދި ތީރެއްވިޔަސް،  .ުސުތާރގެ ިމްނަވރު 

. އަދި އެންމެ ކުޑަމިންވަރީ، ޖަމަލުގެ މައްޗަށް ލޮންސިއެއްވި ޔަސް، ސުތުރާއަކަށް ފުދޭނެއެވެ
ސަވާރުވާން، އޭގެ މަތީގައި ބޭންދިފައިވާ ގޮޑީގެ، ލެނގިލަން އިންނަ ހިސާބުގެ މިންވަރެވެ. 

.   ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވަނީ އެއީ މުށެއްގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ކަމަށެވެ
ފަހެ ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާ  .ޖެހޭ ުދުރިމން ާރާއ ެދމެުދ ހްުނަންނ ުސތު  ،ަނމުާދކާުރ ީމހާއާ 

. . މާތް ސުތުރާއާ ކައިރިވާން ޖެހޭކަން ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ هللا އެބަހީ ސަޖިދަޖެހޭ މިންވަރެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "  rرسول اهللا ރުއްސުންލެއްވި ބިލާލުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. އަދި އެކަލޭގެފާނާ އެފާރާ ދެމެދު ހުންނާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ފާރަ ކާ ދިމާއަށް ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
".   )3(މުށެވެ

ފަހެ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ  .ަމުއމޫމުްނަންށެވްސވާ ުސުތާރެއވެ ިއމާމުމީހާައްށވާ ުސުތާރައީކ 
. އެބަހީ ދެސަފުގެ ދެމެދުން މީހަކު  އިރު، އިމާމުމީހާގެ ސުތުރާ މައުމޫމުންނަށްވެސް ފުދޭނެއެވެ

                                                           
  رواه أبو داود وابن ماجه وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد واحلاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهيب. )2

  رواه أمحد والنسائي وصححه األلباين. )3
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. އަދި ނަމާދުކުރާމީހާގެ ކުރިކެނޑި ކަމަކަށް  ދިޔަޔަސް، އެއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ
. ފަހެ ސުތުރާ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވަނީ އިމާމުމީހާއަށާއި، އެކަހެރިކޮށް  ނުމެވާނެމެއެވެ

.   ނަމާދުކުރާމީހާއަށެވެ
 .ުރަމީކ ަޙާރމެްވގްެނވާ ަކމެކެވެ ެދމުެދްނ ުހަރްސކު  ޭއާނގެ ުސުތާރއާ  ،ަނމުާދކަުރްނ ުހްނަނީމހާއާ 

ފަހެ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި އެއީ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން 
 .  ،اذَا علَيهم يالْمصلّ يِلَو يعلَم الْمار بين يد"އެވެ. ރައްވާފައިވެޙަދީޘްކު rرسول اهللا ހިމެނޭ ކަމެކެވެ

هيدي نيب رمأَنْ ي نم ا لَهريخ نيعبأَر فقމާނައީ: "ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތިން  )1("لَكَانَ أَنْ ي
) އޭނާގެ މައްޗަށް ހުރި ފާފަ އެނގޭނަމަ، ސާޅީސް  (އަހަރު) ހުރަސްކުރާ މީހާއަށް (އެކަމުގެ ސަބަބުން

." ފަހެ ވަންދެން ހުއްޓިހުރު ން، އެމީހާގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރުމަށްވުރެ، އޭނާއަށް ހެޔޮވެގެންވީހެވެ
. ފަހެ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި  މިއީ ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއް ވާނަމައެވެ
. އަދި އެޙާލަތުގައި އޭނާގެ ކުރިކެނޑުން  ސުތުރާއެއްނުވާނަމަ، އެއީ އޭނާގެ ފަރުވާކުޑަކަމެވެ

.   ޙަރާމްވެގެންނުވެއެވެ
ފަހެ ނަމާދުކުރަން  .ަނމުާދކަުރްނ ުހްނަނީމހާެގ ކުިރމަތިްނ ުހަރްސކުާރީމހާ މަަތކުުރން 

ހުންނަމީހާއާ، އޭނާގެ ސުތުރާއާ ދެމެދުން ހުރަސްކުރާމީހާ މަތަކޮށް ދިފާޢުކުރުމަކީ ނަމާދުކުރަން 
. އަދި އެވަރުންވެސް އޭނާ ހުރަސްކުރަން ، ހުންނަމީހާއަށް ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ

. އަދި އެކަންކުރުމަކުން  މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، ކުރިއަށްވުރެ ހަރުކަށިކޮށް މަތަކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
 . .  حديث rرسول اهللا ފަހެ އޭނާގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ إِذَا "ކުރެއްވިއެވެ

إِلَى ش كُمدلَّى أَحصيهرتسٍء ي  وا همفَإِن ،لْهقَاتى فَلْيفَإِنْ أَب ،هفَعدفَلْي هيدي نيب ازتجأَنْ ي دأَح اداسِ، فَأَرالن نم
މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު، މީސްތަކުން އޭނާގެ ކުރިކެނޑިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި  )2("شيطَانٌ

މާއަށް ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައި، އޭނާއާ، އޭނާގެ ސުތުރާއާ ދެމެދުން، ސުތުރާއެއް ބަހައްޓައިގެން، އެދި
. ފަހެ އޭނާ އެކަމަށް  މީހަކު ހުރަސްކުރަން އުޅެފިނަމަ، ފަހެ އޭނާ އެމީހަކު މަތަކުރާހުށިކަމެވެ
) އޭނާއާ  އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، (އެބަހީ އެވަރުންވެސް، އޭނާ ހުރަސްކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ

.) ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ހަނގުރާމަ ކުރާ . (އެބަހީ ހަރުކަށިކަމާ އެކު، އޭނާ މަތަކުރާހުށިކަމެވެ ހުށިކަމެވެ
".   އެއީ ޝައިޠާނެކެވެ

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2
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ުނަވަތ ަކޅު  ،ުނަވަތ ިޙމާެރއް  ،ޭއާނގެ ުސުތާރއާ ެދމުެދްނ ައްނހަެނކު  ،ަނމުާދކަުރްނ ުހްނަނީމހާއާ 
ްއތާެއްއ ުހަރްސޮކްށިފަނމަ  .  rرسول اهللا ހެ ފަ .ޭއާނގެ ަނމުާދ ބާިޠލުުވން  ،ކު يقْطَع "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ:  )1("الْمرأَةُ والْحمار والكَلْب اَألسود ،إِذَا لَم يكُن بين يديه كَآخرة الرحلِ صالَةَ الرجلِ
) މީހާގެ ކުރިމަތީގައި، ސަވާރީ މަތީ ބައިންދާ، ގޮނޑީގެ ފަހަތު ބަޔާ އެ އްވަރު އެއްޗެއް "(ނަމާދުކުރާ

) ކުރިމަތިން އަންހެނާއާއި، ޙިމާރާއި، ކަޅު ކުއްތާ ހުރަސްކުރުމުން އޭނާގެ ނަމާދު  ނެތްނަމަ، (އޭނާގެ
".   ބާޠިލުވާނެއެވެ

  

  ަނމުާދުކުރްނ ަމާނެވގެްނވާ ަތްނަތން 
ފަހެ ޤަބުރުސްތާނުގައި ކަށުނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ނަމާދެއްކުރުމަކީ  ަޤުބރްުސތްާނ:

. މާތްނަހީ އަލްބަޖަލީގެ ކިބައިން هللا ސުންލެއްވި ޖުންދުބު ބުނު ޢަބްދުރުއްهللا ކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަވަހާރަވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ފަސް ދުވަސް  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . ن كَانَ قَبلَكُم كَانوا يتخذُونَ قُبور إِنَّ م"ކުރިން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ
اجِدسم يهِمحالصو هِمائبِيأَن، اجِدسم ورذُوا الْقُبختيإِنِّ ،أَالَ فَالَ ت كذَل نع اكُمهމާނައީ:  )2("أَن

ޞާލިޙުންގެ  "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ނަބީންނާއި
. ތިޔަބައިމީހުން މަހާނަތައް  މަހާނަފުޅުތައް މިސްކިތްތަކަކަށް ހަދާކަމުގައި ވިއެވެ. ދަންނާށެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އެކަން  މިސްކިތްތަކަކަށް ނުހަދާށެވެ

".   މަނާކުރައްވަމެވެ
ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  ބުނު ޢުމަރުގެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ بيوتكُم من صالَتكُم، والَ  ياجعلُوا ف"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
: "ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކަށް، ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަމާދުތަކުން ބަޔެއް ލާށެވެ.  )3("تتخذُوها قُبورا މާނައީ

."އަދި ތިޔަ   ބައިމީހުންގެ ގެތައް ޤަބުރުސްތާނުތަކަކަށް ނުހަދާށެވެ
. ދަންނައެވެ.  ފަހެ މިބާބުގައި މިނޫނަސް، އެތައް ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
މިޙަދީޘްތައް ދަލީލުކުރަނީ މިސްކިތުގެ ދަށުގައި ގަބުރުވާނަމަ، އެމިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުން 

                                                           
  جلماعة إالّ البخاري.رواه ا )1

  رواه مسلم. )2

  رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه. )3
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ދި އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި މަހާނައަކާ ދިމާއަށް ނަމާދުކުރުންވެސް، ހުއްދަވެގެންނުވާ ކަމަށެވެ. އަ
.   ހުއްދަވެގެންނުވާ ކަމަށެވެ

. އެފަދަ ތަންތަނުގައި ނަމާދުކުރުން  ޤާަޟޙާަޖތްކުެރވޭ ަތްނަތްނ: އެބަހީ ފާޚާނާ ފަދަ ތަންތަނެވެ
. ފަހެ  . އްވާފައިވެޙަދީޘްކުރަ rرسول اهللا ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ كُلُّها مسجِد إِالَّ الْمقْبرةَ  اَألرض"އެވެ

اممالْح1("و( ".   މާނައީ: "ގަބުރުސްތާނާއި، ފާޚާނާ ފިޔަވައި މުޅި ބިމަކީ މިސްކިތެކެވެ
. ަޖަމލު ޮކިށ:  حديث rرسول اهللا  ފަހެ ޖަމަލު ކޮށީގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ

 . މާނައީ: "ޖަމަލު ކޮށިތަކުގައި  )2("فَإِنها من الشياطنيِ ،ِإلبِلِمبارِك ا يالَ تصلُّوا فކުރެއްވިއެވެ
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެކޮށިތައް ހިމެނިގެންވަނީ ޝައިޠާނުންގެ  ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުނުކުރާށެވެ

".   މަންޒިލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ
ގާ ުއޅޭ ަމގުަތކިާއ، ގެފުޅުގެ ކުިނޮގނޑިާއ، ަޖަނވާުރ ަޛަބަޙކުެރވޭ ަތްނަތާނިއ، ީމުހްނ ިހނގާބިނ 

. ކުނިގޮނޑާއި ފާުރޅޮުކޅު މިަތ: ޖަނަވާރު  ،ފަހެ ނަޖިސް ތަންތާންގައި ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ
. ދެން މީސްތަކުން ހިނގާބިނގާ އުޅޭ މަގު  ،ޛަބަޙަކުރެވޭ ތަންތަން ނަޖިހުން ސަލާމަތްވެގެން ނުވެއެވެ

. އެތާނގައި މީހަކު ނަމާދުކުރަ ން ފަށައިފިނަމަ، މީސްތަކުން ހިނގުމަށް އުނދަގޫވާނެކަން ދަންނައެވެ
. އަދި ނަމާދުކުރާމީހާ މީސްތަކުން އޭނާގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރުމުން އަމާންވެގެން  ކަށަވަރެވެ

. ދެން ގެފުޅުގެ ފުރާޅުކޮޅު މަތި ދަންނައެވެ. މާތް ނަމާދުގައި  ،އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީهللا ނުވާނެއެވެ
. ފަހެ ފުރާޅުކޮޅު މަތީގައިގެފުޅާ ދިމާއަށް ކު ގެފުޅާ ދިމާއަކަށް ކުރިމައްޗެއް  ،ރިމަތިލުމަށެވެ

.   ނުލެވޭނެއެވެ
  

  ަކުޢބާެގ ތޭެރަގިއ ަނމާުދުކުރން 
. އެއީ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކަމުގައި  ކަޢުބާގެ ތެރޭގައި ނަމާދުކުރުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا . މާތްވިޔަސް، ނުވަތަ ސުންނަތް ނަމާދެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، މެއެވެ
. "(މައްކާ ފަތަޙައިގެ ދުވަހު)  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބަައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. އަދި އެކަލޭގެފާނާ އެކުގައި، އުސާމަތު ބުނު ޒައިދާއި، ބިލާލު  rرسول اهللا  ގެފުޅަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ
. ދެން ގެފުޅުގެ ދޮރުކޮޅު ބުނު އަބީރަބާޙާއި، ޢުޘްމާނު ބު ނު ޠަލްޙާ ވެދެވަޑައިގަތެވެ

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين. )2
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. ދެން އެބޭކަލުން ދޮރުކޮޅު ހުޅުވައިލެއްވި ހިނދު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވަން މީހަކީ  ބަންދުކުރެވިއްޖެއެވެ
 . . ދެން ބިލާލާ ބައްދަލުކޮށްފައި އަހުރެން ސުވާލުކުރީމެވެ ނަމާދުކުރެއްވި  rرسول اهللا އަހުރެންނެވެ

."ހެއްޔެވެ؟ ބި . ޔަމަނާ ދިމާއަށް ހުރި ދެތަނބު ދެމެދުގައެވެ . އާނއެކެވެ   )1(ލާލު ދެންނެވިއެވެ
  

  ަނމުާދަގިއ ުކުރްނ ުހްއަދެވގްެނވާ ަބެއްއ ަކްނަތްއަތއް 
ނަމާދުގައި ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ. އަދި އެކަންތައްތައް ކުރުމަކުން 

. އަދިކިއެއް . ފަހެ އެކަންތައްތައް ނަމާދެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ ! މަކުރޫހައެއް ނުމެވާނެމެއެވެ ތަ
  ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.

. ުރިއްނ. -1 ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް ނަމާދުގައި ރުއިން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
" . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ އަވަހާރަވެ  rرسول اهللا ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. "މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ޙަދީޘްޑައިގެންނެވި އާލާސްކަންފުޅުގައި ވަ ކުރެއްވިއެވެ
. އޭ  ." ދެން އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ! ހަމަކަށަވަރުން هللاއަބޫބަކުރަށް އަމުރުކުރާށެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ

. ލޯފުޅުން ކަރުނަފޮދު އޮހުން ނު ހިފެހެއްޓެވޭ ބޭކަލެކެވެ. އަބޫބަކުރަކީ ވަރަށް ހިތްޕުޅު މަޑު ބޭކަލެކެވެ
".   )2(އެކަލޭގެފާނު ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ ހިނދު ކީރިތިކުރައްވައެވެ

هللا ފަހެ މާތް ބޭުނމްެއ ޖިެހްއޖެ ޙާލެަތްއަގިއ ަކާނތްފާަރަތާށިއ ވާތަްފާރަތްށ ެބލްުނ. -2
. އެކަލޭގެފާނުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު ވިދާޅުވިއެވެ.  ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ވާތްފަރާތަށް އެކަލޭގެފާނު  ،ނަމާދުކުރައްވާ އިރު، އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްފަރާތަށާއި rرسول اهللا "
". . އަދި އެކަލޭގެފާނު ފުރަގަހަށް އެނބުރިވަޑައިގެން ނުބައްލަވައެވެ   )3(ބައްލަވާ ކަމުގައިވިއެވެ

. މާތްދެފަރާތަށް ބެލުމަކީ މަކުރޫހަވެގެ ،ފަހެ ބޭނުމެއް ނެތް ޙާލު هللا ންވާ ކަމެކެވެ
. ނަމާދުގައި  . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ފަހެ  rرسول اهللا ފަރާތް ފަރާތަށް ބެލުމާ ބެހޭގޮތުން  އާ ތިމަންކަމަނާ ސުވާލުކުރެއްވީމެވެ

                                                           
  والبخاري ومسلم. رواه أمحد )1

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن حباّن وصححه األلباين. )2

  وابن حباّن وصححه األلباين. رواه أمحد )3



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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 . "އެއީ އަޅާގެ  )1("تلسه الشيطَانُ من صالَة الْعبدهو اختالَس يخ"އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
 ".   ނަމާދުން ޝައިޠާނާ ދަމައިގަންނަ ދަމައިގަތުމެކެވެ

 . . ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ހުއްދަވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި މޫނު އެނބުރުމެވެ ދަންނައެވެ
ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން  ނަމާދު ބާޠިލުވާނެ ،ދެންފަހެ މުޅި ހަށިގަނޑު ޤިބުލައިން އަނބުރާލައިފިނަމަ

  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
އެއީ ކިތަންމެ ޙަރަކާތެއް  ަހުރަފާއިއ ަނުގަލްނާދިށ ފަަދ ގްެއލްުނޭދ ަތކިެތ ަމަރިއލުްނ. -3

. އަދި އެޙަރަކާތަކުން ނަމާދެއް ބާޠިލެއް . ފަހެ ކޮށްގެން ވިޔަސް މެއެވެ  rرسول اهللا ނުވާނެއެވެ
 . މާނައީ: "ނަމާދުގައި  )2("الْحيةَ والْعقْرب :الصالَة يتلُوا اَألسودينِ فـاقْ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

". . އެބަހީ ހަރުފައާއި، ނަގުލަންދާއްޓެވެ   ތިޔަބައިމީހުން ދެއަސްވަދު ޤަތުލުކުރާހުށިކަމެވެ
هللا މާތްފަހެ  ބޭުނމްެއ ޖެހިްއޖެ ޙާލުަތަގިއ ކުިރައާށިއ، ަފަހަތާށިއ، ެދަފާރަތްށ ިހނަގިއލްުނ. -4

. "ދޮރުކޮޅު  . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ދެން ތިމަންކަމަނާ  rرسول اهللا ބަންދުކުރައްވައިގެން، ކޮޓަރިކޮޅުގައި  ނަމާދަށް ހުންނަވައެވެ

) ހިންގަވާފައި ވަޑައިގެން، ދޮރުކޮޅުގައި ޖެއްސެވުމުން އެކަލޭގެފާނު (ނަމާދަށް ހުންނަވާ ޙާލު
. އަދި ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނެވި ތަނަށް އަލުން  ތިމަންކަމަނާއަށް ދޮރުކޮޅު ހުޅުއްވައިދެއްވައެވެ
. އަދި ޤިބުލައާވީ ފަރާތަށް ދޮރުކޮޅު ހުންނަ ކަމުގައި އެކަމަނާ  ވަޑައިގަންނަވައެވެ

".   )3(ސިފަކުރައްވާފައިވެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޤަތާދާގެ هللا ފަހެ މާތް ެރ ަނމުާދުކުރްނ.ކުޑަަދިރފުޅު ުއަރއިގެްނ ހު  -5
. "ޒައިނަބުގެ ދަރިކަނބަލުން އުމާމާ  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން  rرسول اهللا އުރުއްވައިގެން  ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
. އަދި ސަ ."ބާއްވަވައެވެ  )4(ޖިދައިން ތެދުވެ ވަޑައިގަންނަވަމުން އަލުން ނަންގަވައި އުރައިލައްވައެވެ

.   ފަހެ އެނަމާދަކީ ފަތިސް ނަމާދުކަމުގައި ބުނެވެއެވެ
هللا މާތް ަނމުާދކަުރްނ ުހްއަޓިއ ީމަހކު ަސލާމޮްގުވމުްނ ިއާޝާރުތްނ ަސލާމުގެ ަޖވާުބިދުންނ. -6

. "އެއްފަހަރަކު ރުއްސުންލެއްވި ޞުހައިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ންވެއެވެ
                                                           

  والبخاري وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )1

  رواه أمحد وأصحاب السنن وصححه األلباين. )2

  والنسائي وحسنه األلباين. رواه أمحد وأبو داود والترمذي )3

  رواه أمحد والنسائي وغري مها وصححه األلباين. )4



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އަހުރެން ދަމުން އެކަލޭގެފާނަށް  ،ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށް rرسول اهللا 
. ފަހެ އިޝާރާތުން އެކަލޭގެފާނު އަހުރެންނަށް ސަލާމުގެ  އަހުރެން ސަލާމްގޮވައިލީމެވެ

".   )1(ޖަވާބުދެއްވިއެވެ
.  rرسول اهللا ފަހެ  ތްަސީބަޙ ިކުޔމިާއ ައތްޖުެހްނ. -7  يٌء فيمن نابه ش"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ: "ނަމާދުގައި ކަމެއް  )2("جالِساِء والتسبِيح للرِّإِنما التصفيح للنِّ ،صالَته فَلْيقُلْ سبحانَ اِهللا
އަށް ކުށެއްކުރެވިއްޖެކަން އެނގިއްޖެ މީހާ، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ދިމާވެއްޖެ މީހާ، (އެބަހީ އިމާމު މީހާ
) ފަހެ  . ހަމަކަށަވަރުން އަތްޖެހުންވަނީ  سبحانَ اِهللاކަމެއް ދިމާވެއްޖެ މީހާ ކިޔާހުށިކަމެވެ

". . އަދި ތަސްބީޙަކިޔުންވަނީ ފިރިހެނުންނަށެވެ   އަންހެނުންނަށެވެ
ހާއާ އެންމެ ކައިރީގައި ތިބެން ޖެހޭނީ ފަހެ އިމާމު މީ ިއމާމު ީމހާައްށ ަލއިިދުންނ. -8

. އިމާމު މީހާ ޤުރުއާން ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް އާޔަތެއް  ޤުރުއާން އެންމެ ބޮޑަށް ދަންނަ މީހުންނެވެ
 . ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ނުބައިކޮށް ކިޔަވައިފިނަމަ، ދަންނަ މީހާ އިމާމަށް ކިޔައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ދެން  rرسول اهللا އެއްފަހަރަކު ނަމާދުގައި  ކިޔަވައި ވިދާޅުވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް އޮޅިވަޑައިގަތެވެ

ދާޅުވިއެވެ. ނަމާދު ނިމުމުން އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވާ އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބަށް ވި
! އެކަލޭގެފާނު  . އާދޭހޭ އަހުރެމެންނާ އެކު ނަމާދުކުރެއްވިންތޯއެވެ؟ އުބައްޔު ވިދާޅުވިއެވެ

. ދެން ލައިނުދެއްވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟"   )3(ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ރިފާޢަތު ބުނު ރާފިޢުގެ هللا މާތް ިކުޔްނ.ِهللا لْحمد اَކިނިބހި ެއޅުމްުނ  -9
. އެއްފަހަރަކު ކިބައިން  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ފަހެ އަހުރެން  އަހުރެން ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައި، އަހުރެންނަށް ކިނބިއްސެއް އެޅިއްޖެއެވެ
 .  "كًا علَيه كَما يحب ربنا ويرضىبا مباركًا فيه مبارـحمدا كَثريا طَيِّ ِهللالْحمد اَ"ކިޔައިފީމެވެ

 ،ވާގިނަވެގެން"އަހުރެމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ އަދި ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ފަދައިން 
.ލިބިވޮޑިގެން ޙަމްދު އަށްهللا ކުންވެގެންވާ، ބަރަކާތްލެއްވިގެންވާ ޙަމްދަވެތިރި  rرسول اهللا " ފަހެ ވެއެވެ

. "ނަމާދުގައި ވާހަކަދެއްކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟" ފަހެ ވަޑައިގެން ނަމާދުން އަވަދިވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. ދެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެކަލޭގެފާނު އެހެން  އެއްބޭކަލަކުވެސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއް ނުވިއެވެ

                                                           
  مذي وصححه األلباين.رواه أمحد والتر )1

  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وصححه األلباين. )2

  رواه أبو داود وابن حباّن والطّرباين وصححه األلباين. )3
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. ދެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް حديث . ފަހެ އެއްބޭކަލަކުވެސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއް ނުވިއެވެ ކުރެއްވިއެވެ
. އޭ އެ ! އެއީ އަހުރެންނެވެ. هللاކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވުމުން އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ

. "މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ  ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. ތިރީސް އެތައް މަލާއިކަތުން އެކަ ލިމަފުޅު ހިއްޕަވައިގެން، މައްޗަށް ފަރާތް ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ

".   )1(އަރުއްވާނެ ބޭކަލަކާ މެދު، ވާދަވެރިވެ އުޅުއްވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ
ފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގައި ޚާއްޞަކޮށް ދިގުކޮށް  މްުޞަޙފު ަބލައިގެްނ ިކެޔުވްނ. -10

އެބަހީ ތަހައްޖުދު ނަމާދު ފަދަ ނަމާދުތަކުގައި މުޞްޙަފު  ކިޔެވުން ސުންނަތްވެގެންވާ ނަމާދުތަކުގައި،
. ފަހެ މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ބަލައިގެން ކިޔެވުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

. "އެކަމަނާގެ ޣުލާމެއްކަމުގައިވާ ޛަކުވާނު ޤުރުއާން ބައްލަވައިގެން ކިޔަވާވިދާޅުވާ  ރިވާވެގެންވެއެވެ
."(ތަރާވީ ،ޙާލު ) އެކަމަނާއަށް އިމާމުކަން ކޮށްދެއްވައެވެ އަދި އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ.  )2(ޙުގައި

".   "ބައެއްފަހަރު މުޞްޙަފުގެ ގަނޑު އުކިޔަސް ނަމާދު ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ
  

  ަނމުާދ ަމުކޫރަހވާ ަކްނަތްއަތއް 
ގަސްތުގައި  ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސުންނަތެއް ،ފަހެ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ

. އަދި ނަމާދުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  ،ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނަމާދު މަކުރޫހަވާނެއެވެ
  ކަމެއް ކުރުންވެސް މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ.

  ެއަފަދ ަތކްެއޗާ ުކޅެހުެދްނ. ،ތުނުބޅިއާިއ، ހުެދމާިއ ،ަނމުާދަގިއ ުހްނަނ ިއރު  -1
  ްނ ުހުރްނ.ަނމުާދަގިއ ުއުކަޅްށ ައތްަލއިގެ  -2
  ަނމުާދަގިއ ަމްއަޗްށ ެބލްުނ. -3
  ަނމުާދްނ ޣާިފލުުކުރވާ ަފަދ ެއްއަޗަކްށ ެބލްުނ. -4
  ައުތްނ ިއާޝާރތްުކުރްނ. ،ަނމުާދްނ ަސލާމްދޭ ިހނދު  -5
  ަސުދލުުކުރްނ. ،ުރމާަފަދ ެއްއަޗުކްނ ައނަގ މިަތ ޮފުރުވމާިއ -6

ގައި ޖެހޭ ވަރަށް ހެދުން ދޫކޮށްލުމެވެ. އިމާމު ޚައްޠާބީ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަދުލުކުރުމަކީ ބިންމަތީ
. ސަދުލުކުރުމަކީ ހެދުމުގެ ދެފަރާތުން އުނަގަނޑަށް ބާރުކޮށް  އަދި އިމާމު އަބޫ ޢުބައިދާ ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
  والنسائي وصححه األلباين. رواه أمحد وأبو داود والترمذي )1

  رواه مالك والبخاري تعليقاً. )2
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ތަނބިކަށިން ތިރިއަށް ހެދުން ދޫކޮށްލުމެވެ. އަދި އިމާމު އިބުނު އަޘީރު ވިދާޅުވިއެވެ.  ،ނުލައި
. އަދި އެޙާލަތުގައި  ގަޔަށް ،ސަދުލުކުރުމަކީ އަތާ އެކު ބާރުކޮށް ފޮތިގަނޑެއް ގަޔަށް އޮޅައިލުމެވެ

. ސަދުލުގައި މިހުރިހާ މާނައެއް  . ފަހެ ޢަޡީމްއާބާދީ ވިދާޅުވިއެވެ ރުކޫޢަށާއި ސަޖިދައަށް ދިއުމެވެ
  އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

  ކާާނ ަތްއާޔުރވެފިައ ަވިނޮކްށ ަނމުާދުކުރްނ. -7
  ަނމުާދުކުރްނ. ،ުހރެ  ެދޙާަޖުތްނ ުކެރ ޙާަޖަތަކްށ ާދްނވެ  -8
  ތާްއާޔޖެހޭ ޙާލު ަނމުާދކުުރްނ. -9
  ަނމުާދުކުރަމްށ މްިސިކުތްނ ަތެންއ ޚާްއަޞކުުރްނ. -10

  

  ަނމުާދ ބާިޠލުވާ ަކްނަތްއަތއް 
  ގްަސުތަގިއ ަކިއޮބިއ ހުެދްނ. -1
  ގްަސުތަގިއ ވާަހަކެދްއުކްނ. -2
  ގްަސުތަގިއ ިގަނ ަޙަރކާތްަތކްެއ ުކުރްނ. -3
  ްއ ުނަވަތ ަޝުރެޠްއ ެއްއވްެސ ުޢުޛަރކާ ުނލިައ ގްަސުތަގިއ ޫދޮކްށލްުނ.ަނމުާދގެ ުރުކނެ  -4
  ބާަރްށ ީހަގތްުނ. -5
  

  ަނމުާދ ޤާަޟުކުރން 
. ނިދުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހަނދާންނެތިގެން ނަމާދެއް ދޫކޮށްލެވިއްޖެނަމަ،  ދަންނައެވެ

ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެ  ހޭލެވުމާ އެކު، ނުވަތަ ހަނދާންވުމާ އެކު، އެނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް
. ފަހެ ޢިލްމުވެރިންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި މިކަމަށް ޤަޟާކުރުމޭ ކިޔުނު ކަމުގައި  ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ނިދާފައިވާ މީހާއަކީ އެޙާލަތުގައި  ވިޔަސް، ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ އަދާކުރުމެވެ

. އަދި ހަނދާންނެތިފައިވާ . މުކައްލަފެއް ނޫނެވެ   މީހާއަކީވެސް، އެޙާލަތުގައި މުކައްލަފެއް ނޫނެވެ
. ފަހެ އޭނާއަކީ  ދެން ޝަރުޢީ ޢުޛުރަކާ ނުލައި ނަމާދު ގަސްތުގައި އަޅާމީހާ ދަންނައެވެ

. . އަދި އެކަމަށް ދަލީލުކުރާ ނައްޞުތައް ޞަރީޙަވެފައި ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ    ކާފިރެކެވެ
. "ނަމާދު ގަސްތުގައި   -  رمحه اهللا -ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިޔާ  ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި  . ފަހެ އެނަމާދު ޤަޟާކުރުން އޭނާއަށް ޝަރުޢުކުރެވިގެން ނުވެއެވެ އަޅައިފިމީހާ ދަންނައެވެ
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! އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ ސުންނަތް  އޭނާގެ ކިބައިން ޤަޟާކުރުން ޞައްޙަވެގެން ނުމެވޭމެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ
. އަދި މިކަ ! ދަލީލުތައް ނަމާދު ގިނަކުރުމެވެ . އަދި ކިއެއްތަ މާ ޚިލާފު އެއްވެސް ދަލީލެއް ނުވެއެވެ

". . "ނަމާދުގެ  -  رمحه اهللا -އަދި އިމާމު އިބުނު ޙަޒުމު  )1(މިކަމާ މުވާފިޤުވެގެންވެއެވެ ވިދާޅުވިއެވެ
. ފަހެ އެނަމާދު ޤަޟާކުރުމުގެ ޙައް ޤު ވަގުތު ދަންދެން ގަސްތުގައި ނަމާދުނުކޮށް ހުރެފިމީހާ ދަންނައެވެ

. ފަހެ އޭނާ ހެޔޮކަންތައްކުރުމާއި ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން  ،އޭނާއަށް ލިބިގެން ނުވާކަން ކަށަވަރެވެ
. އަދި އޭނާ ތައުބާވެ . އެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އޭނާގެ މީޒާން ބަރުކުރުމަށެވެ  ،ގިނަކުރާހުށިކަމެވެ

."هللا   )2(ގެ ޙަޟްރަތަށް އިސްތިޣުފާރު ކުރާހުށިކަމެވެ
  

  ަބިލީމހާގެ ަނމާދު 
ފަހެ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކޮޅަށް ހުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެމީހާ، އިށީނދެ އިނދެގެން 
. އަދި އިށީނދެ އިނދެގެން ނަމާދުކުރަން ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ، އެއްއަރި މައްޗަށް  ނަމާދުކުރާށެވެ

. އަދި އެޙާލަތުގައި ރުކޫޢާއި ސަޖިދަކުރާނީ އިޝާރާ . ފަހެ އޮށޯވެ އޮވެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ ތުންނެވެ
. މާތް . هللا ރުކޫޢަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަޖިދައަށް ލެނބިލާށެވެ i  h  g  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

l   k  j Z  ) :މާނައީ: "ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ކޮޅަށް ތިބެގެންނާއި، އިށީނދެ  )١٠٣النساء
." މާތްهللاތިބެގެންނާއި، އަރި މައްޗަށް އޮށޯވެ ތިބެގެން  ރުއްސުންލެއްވި  هللاއަށް ޒިކުރުކުރާށެވެ

. "އެބަހީ ކޮޅަށް ތިބެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ. هللا ޢަބްދު ބުނު މަސްޢޫދު މިއާޔަތާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވިއެވެ
. އަދި އެގޮތަށްވެސް  އެގޮތަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ، އިށީނދެ ތިބެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ

."ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ، އަރި މައްޗަށް އޮށޯވެ ތިބެގެން ނަމާ   ދުކުރާށެވެ
. ބަލިމީހާއަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް  ދެން ނަމާދުކުރުމަށް އިށީނދެ އިންނާނެ ގޮތް ދަންނައެވެ

. އަދި  އިނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ދެފައި ވަށްކޮށްގެން އިނދެވޭނަމަ، އެގޮތަށް އިނުން ރަނގަޅެވެ
  ންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.އިފްތިރާޝަށް އިންނަ ގޮތަށް އިނުމާއި، ތަވައްރުކަށް އިންނަ ގޮތަށް އިނު

  
  
  
  

                                                           
  يمية."الفتاوى الكربى" لشيخ اإلسالم ابن ت )1

  "احمللّى" البن حزم. )2
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  ަޚުއުފ ަނމާދު 
. ފަހެ  ޚައުފުގެ ނަމާދަކީ ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި އަދާކުރެވޭ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދެވެ
އެވަގުތުގައި އެނަމާދުތައް އަދާކުރެވެނީ އަމާންކަމުގެ ވަގުތުތަކުގައި އަދާކުރާ ގޮތާ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. 

އް އަދާކުރުން މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައެވެ. އަދި އެގޮތަށް ފަރުޟު ނަމާދުތަ
އެހެނެއްކަމަކު ބިރުވެރިކަން ފެތުރިގެންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އެގޮތަށް ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ 
. މިސާލަކަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަނދައިގެން  ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. އެއީ ހިނގައިދާ . ފަހެ ޚައުފު ނަމާދު ކުރާނީ ޤަޞްރުކޮށެވެ ނެ ކަމުގެ ބިރަށް އެގޮތަށް ނަމާދުކުރުމެވެ
. އެބަހީ މަޣުރިބު ނަމާދު ފިޔަވައި ކޮންމެ ނަމާދެއްގައި ކުރާނީ  މަޣުރިބު ނަމާދު ފިޔަވައެވެ

. . އެއީ ރަށުން ބޭރުނުވި ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ  ނަމާދުކުރާގޮތް ފަހެ ޖަމާޢަތުގައި ޚައުފު ދެރަކުޢަތެވެ
  ދަންނައެވެ.

. هللا މާތް !  "   #  $  %  &  '  )   (  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
  7   6  5  4  3  2  1  0   /  .  -  ,  +  *
  G  F    E   D  C  B  A  @  ?   >  =  <;  :  9  8
  \[  Z   YX  W  V  U     T  S  R  Q  P     O    N  M  L  K  J  IH

  ^  ]  b  a     `  _Z  ) :ކަލޭގެފާނު  )١٠٢النساء ( މާނައީ: "(ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތު
. ދެންފަހެ  އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ހުންނަވައިފިނަމަ، އެބައިމީހުންނާގެން ނަމާދު ޤާއިމުކުރައްވާށެވެ

 . އަދި އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެއްޖަމާޢަތުގެ މީހުން ކަލޭގެފާނާ އެކު، ނަމާދަށް ތެދުވާށެވެ
) ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބޭހުށިކަމެވެ. ފަހެ އެބައިމީހުން ސަޖިދަކުރުމަށް  އެބައިމީހުން (ނަމާދުގައިވެސް
) މީސްތަކުންގެ ފަހަތަށް ފޯރިމެރުމަށްޓަކައި  ފަހު (އެބަހީ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު

. ދެން ނަމާދުނުކޮށް ތިބި އަނެއް ޖަމާޢަތުގެ މީ ހުން އައިސް ކަލޭގެފާނާ އެކު (ދެވަނަ ދާހުށިކަމެވެ
ރަކުޢަތުގައި ބައިވެރިވެ) ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި އެބައިމީހުންވެސް ހަތިޔާރު އަޅައި 
. ތިޔަބައިމީހުން ހަތިޔާރާއި ހަނގުރާމައިގެ ތަކެތިން  ރައްކާތެރިކަމުގައި ހިފައިގެން ތިބޭހުށިކަމެވެ

) ކާފި . އޭރުން އެއްފަހަރާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޣާފިލުވާނެ ނަމައޭ ހިތައި، (އެކަމަށް ރުވި މީހުން އެދުނެވެ
.) އަދި  . (އެބަހީ ޙަމަލާދެވޭނެއެވެ މައްޗަށް ލެނބިގަތުމަކުން އެބައިމީހުންނަށް ލެނބިގަނެވޭނެއެވެ
) އުނދަގޫ ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް (ހަތިޔާރު އުފުލުމަށް
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ބަލިވެ އުޅޭ ބަޔަކު ކަމުގައިވާނަމަ، ހަތިޔާރު ބެހެއްޓުމަކުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެއްވެސް ތިޔަބައިމީހުން 
. ހަމަކަށަވަރުން  ) ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިކަމުގައި ހިފާށެވެ . އަދި (އެހެންނަމަވެސް ކުށެއް ނުވެއެވެ

."هللا ކާފިރުންނަށް ނިކަމެތިކުރަނިވި ޢަޛާބު މާތް   ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެ
. އެބަހީ އިމާމުމީހާއާ ފަހެ  މިއާޔަތުގައި އެވަނީ ޚައުފުނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރާނެ ގޮތެވެ

. . އަނެއް ރަކުޢަތްކުރާނީ އަމިއްލައަށެވެ   އެކު، ކޮންމެ ޖަމާޢަތެއްވެސް ކުރާނީ އެއްރަކުޢަތެވެ
. މަޣުރިބު ނަމާދަކީ ޤަޞްރުކުރެވޭ ނަމާދެއް  ދެން މަޣުރިބު ނަމާދުކުރާގޮތް ދަންނައެވެ

. ފަހެ ޚައުފު ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަޣުރިބު ނަމާދުކުރާނެ ނޫ ނެވެ
. އެހެންކަމުން ޢިލްމުވެރިން  ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

ކުޢަތްކޮށްފައި، ދެވަނަ ޖަމާޢަތުގެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން އިމާމުމީހާ ދެރަ
މީހުންނާގެން އެއްރަކުޢަތްކުރުމާއި، ފުރަތަމަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން އިމާމުމީހާ އެއްރަކުޢަތްކޮށްފައި، 

  ދެވަނަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން ދެރަކުޢަތްކުރުމާއި، މިދެގޮތްވެސް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށެވެ.
. ވަގުތު ފަހެ ހަނގުރާމަ ގަދަވެގެންދާދެން ފަހެ އެވަގުތު  ނަމާދުކުރާނެގޮތް ދަންނައެވެ

. މާތް *  +  ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އެމީހަކަށް ކުޅަދާނަވާ ގޮތަކަށް ނަމާދުކުރާނީއެވެ
  -,  /.Z  ) :މާނައީ: "ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ބިރުގެންފިނަމަ (ނަމާދުކުރާނީ)  )٢٣٩البقرة

. ނުވަތަ ސަވާރުވެގެންވާ ." ހިނގަމުންނެވެ   ޙާލުއެވެ
  

  ަދުތުރެވިރާޔގެ ަނމާދު 
.   އެބަހީ ދަތުރުވެރިޔާ އޭނާގެ ދަތުރުގައި ފަރުޟު ފަސްނަމާދުކުރާނެ ގޮތެވެ

އެބަހީ މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދާއި،  ހަަތުރ ަރކުަޢތް ަނމާުދ ޤްަޞުރުކުރްނ. -1
  ޢިޝާ ނަމާދު ދެރަކުޢަތަށް ކުރުކޮށްލުމެވެ.

. ފަހެ ދަތުރެކޭ  .ޤްަޞުރކުުރމުގެ މާަސފަތު  -2 އެބަހީ ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަކުރާ ދުރުމިނެވެ
. އެއީ ކުރު ދަތުރެއް  ކިޔޭ ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
. އަދި މަސާފަތު ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ދިގު ދަތުރެއް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ

  ދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.އެއްވެސް ދަލީލެއް ވާރި
ނަމާދު ޤަޞްރުކުރަން ފަށަން ޖެހޭނީ ރަށުން  ަނމުާދ ޤްަޞުރކުުރްނ ފޭެށ ހާިސުބ. -3

" . . އިމާމު އިބުނުލްމުންޛިރު ވިދާޅުވިއެވެ އެއްވެސް  rرسول اهللا ބޭރުވުމަށް ފަހުގައެވެ
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ނަމާދު ޤަޞްކުރެއްވިކަން  ދަތުރުފުޅެއްގައި މަދީނާއިން ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ
".   އަހުރެންނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ

. ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން  ަދުތުރެވިރާޔ ަނމުާދ ފިުރަހަމައްށ ކުާރީނ ޮކްނަވގުަތކު؟ -4 ދަންނައެވެ
 . ގެ ޢަމަލުފުޅުތައް  rرسول اهللا މިކަން ބަޔާންކުރާނެ އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

.މިކަމުގައި ތަފާ    ތުވެގެންވެއެވެ. އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ޢަމަލުފުޅުތައްވެސް ތަފާތުވެގެންވެއެވެ
. "ތަބޫކުގައި   - رمحه اهللا -  عالّمة ابن القيم ވިހި ދުވަހު  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި އެއަށް ވުރެ . އަދި އެވިހި ދުވަހުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ  ހުންނެވިއެވެ
. އަދިކިއެއްތަ!  ،ގިނަވެއްޖެއްޔާ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރާކަށް އެކަލޭގެފާނު އުއްމަތަކަށް ނާންގަވައެވެ

. އަދި ދަތުރުގެ ޙާލަތުގައި  އެކަލޭގެފާނު އެތާނގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނެވުން އެމުއްދަތާ އިއްތިފާޤުވީއެވެ
 ،. އެއީ ދަތުރު ކިތަންމެ ދިގުވީނަމަވެސްދަތުރުގެ ޙުކުމަކުން ނުނެރެއެވެ ،މިގޮތަށް ޤާއިމުވެ ހުރުން

. އަދި  . އެއީ އެތާނގައި އޭނާ ވަޒަންވެރި ނުވާހައި ހިނދަކުއެވެ ނުވަތަ ކުރުވީނަމަވެސް މެއެވެ
. އަދި މިމަސްއަލާގައި ކުރީގެ  އެތާނގައި ޤާއިމުވުމަށް އޭނާ ޢަޒުމު ނުކުރާހައި ހިނދަކުއެވެ

. ފަހެ ފަހުގެ ދަންނަބޭކަލުންވަ ،ދަންނަބޭކަލުންނާއި ނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚުތިލާފުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގައި މާތް

 . ބައެއް ދަތުރުފުޅުތަކުގައި (ތަބޫކު ހަނގުރާމައިގެ ދަތުރުފުޅު  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. އެދުވަސްތަކުގައި  ނުވަތަ މައްކާ ) ނަވާރަ ދުވަހު މަޑުކުރެއްވިއެވެ ފަތަޙައިގެ ދަތުރުފުޅުގައި

. ފަހެ އޭގެ ފަހުގައި އަހުރެމެންވެސް ނަވާރަ  އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވީ ޤަޞްރުކުރައްވައިގެންނެވެ
. އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެނަމަ ،ދުވަހު މަޑުކުރާނަމަ ފުރިހަމަކޮށް  ނަމާދު ،ޤަޞްރުކުރަމުއެވެ

. ސަޢުދު ބުނު ޢަބީ ވައްޤާޞާ އެކު . އަދި މިސްވަރު ބުނު މަޚުރަމާ ވިދާޅުވިއެވެ  ،ކުރަމުއެވެ
. ސަޢުދު  ޝާމުކަރައިގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސާޅީސް ދުވަސް ވަންދެން އަހުރެމެން ޤާއިމުވެ ތިބީމުއެވެ

. އަދި އަހުރެމެން ނަ . އަދި ނަމާދުކުރައްވަނީ ޤަޞްރުކުރައްވައިގެންނެވެ މާދުކުރަނީ ފުރިހަމަކޮށެވެ
. އަޒަރުބައިޖާނުގައި ބުނު ޢުމަރު ހަމަސްދުވަހު ޤާއިމުވެ ހުންނެވިއެވެ. هللا ޢަބްދު ،ނާފިޢުވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި ޙަފްޞު ބުނު ޢަބްދު هللا އަދި އެދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ
. ޝާމުކަރައިގައި އަނަސް ބުނު  . އެދުވަސްތަކުގައި ވިދާޅުވިއެވެ މާލިކު ދެއަހަރު ޤާއިމުވެ ހުންނެވިއެވެ

. ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު  . އަދި ޙަސަނުލްބަޞަރީ ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު  ސަމްރާއާ އެކު ކާބުލްގައި ދެއަހަރު އަހުރެން ޤާއިމުވެ ހުރީމެވެ

. ފަހެ މިއީ ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ އާ  rرسول اهللا . އެކަމަކު ނަމާދު ޖަމްޢު ނުކުރައްވައެވެ
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. (އެބަހީ ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދައްކަވާފައިވާ ގޮތެވެ
."އެބޭކަލުން ކަނޑައަޅުއްވާފައެއް  .) އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ ހީ އެބަ )1(ނުވެއެވެ

.   ދަތުރުވެރިޔާއަށް ދަތުރު ނިމެންދެން ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވުމެވެ
. ދަމު ނަމާދާއި، ވިތުރިއާއި،  ަދުތުރ މީަތަގިއ ުސްނަނތް ަނމުާދުކުރްނ. -5 ދަންނައެވެ

ޟުޙާނަމާދާއި، ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހުސުންނަތް ދަތުރު މަތީގައިވެސް ކުރުން މުސްތަޙައްބު 
. އެނޫން .ދަތުރުމަތީގައި ކުރުން ޝަރުޢުކުރެވި ސުންނަތް ނަމާދުތައް ވެގެންވެއެވެ   ގެން ނުވެއެވެ

ހުކުރު ދުވަހު ދަތުރުކުރުމަކީ ހަމަ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ.  ުހކުުރ ުދަވުހ ަދުތުރކުުރްނ. -6
. އުމަރުގެފާނު މީހަކު ބުނަނިކޮށް  އެކަމަކު އެއީ ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތު ޙާޟިރު ނުވާނަމައެވެ

. މިއަދަކީ މީ ހުކުރު ދުވަސް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އަހުރެން ދަތުރަށް ނިކުތީމުހެވެ. އެއްސެވި އެވެ
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ހުކުރު  . "ތިބާ ދަތުރަށް ނިކުންނާށެވެ އެހިނދު ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

".   )2(ދުވަސް، މީހަކު ދަތުރުކުރުމަކުން މަނާއެއް ނުކުރެއެވެ
  

  ެދަނމުާދ ަޖމްުޢުކުރން 
. އެއީ މެންދުރު އެ . މިގޮތުން ޖަމްޢުކުރެވޭނީ ހަތަރު ނަމާދެވެ ބަހީ ދެނަމާދު އެއްކޮށް ކުރުމެވެ

. މެންދުރު ނަމާދާ އެކު،  . އަދި މަޣުރިބު ނަމާދާއި، ޢިޝާ ނަމާދެވެ ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދެވެ
. އަދި ޢަޞުރު ނަމާދާ އެކު،  ޢަޞުރު ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދެއް ޖަމްޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ

. ހަމައެފަދައިން މަޣުރިބު ނަމާދާ  މެންދުރު ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދެއް ޖަމްޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ
. އަދި ޢިޝާ ނަމާދާ އެކު،  އެކު، ޢިޝާ ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދެއް ޖަމްޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ

. އަ ދި ފަތިސް ނަމާދާ އެކު، މަޣުރިބު ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދެއް ޖަމްޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ
. އެހައި  ،ފަހެ ދެނަމާދު ޖަމްޢުކުރާއިރު، ދެނަމާދުގެ ދެމެދު އެއްވެސް ނަމާދެއް ޖަމްޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ

. . އެކަމަކު އެއީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ ދެންފަހެ ޖަމްޢުކުރުން ދެބަޔަކަށް  ދުރުނުކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ
. އެއީ އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރު .ބެހިގެންވެއެވެ   މާއި، ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމެވެ

އެބަހީ މެންދުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރުމާ އެކު  ިއްސޮކްށ ަޖމްުޢކުުރްނ.
. އެބަހީ މެންދުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި  ޢަޞުރު ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި ޢަޞުރު ނަމާދުވެސް ކުރުމެވެ

                                                           
  البن القيم." زاد املعاد يف هدي خري العباد" )1

  رواه الشافعي والبيهقي. )2
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. އަދި މަޣުރިބު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މަޣުރިބު މެންދުރު ނަމާދާ އެކު ޢަޞުރު ނަމާދު ޖަމްޢުކުރު މެވެ
ނަމާދު ކުރުމާ އެކު ޢިޝާ ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި ޢިޝާ ނަމާދުވެސް ކުރުމެވެ. އެބަހީ މަޣުރިބު 
ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މަޣުރިބު ނަމާދާ އެކު ޢިޝާ ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމެވެ. ފަހެ ދަތުރެއްގެ 

  ޤަޞްރުކޮށް އަދި ޖަމްޢުކޮށެވެ.މަތީގައިވާނަމަ، މިދެނަމާދު ކުރާނީ 
އެބަހީ ޢަޞުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި، ފުރަތަމަ މެންދުރު ނަމާދު  ފްަސޮކްށ ަޖމުްޢުކުރްނ.

. އަދި ޢިޝާ ނަމާދުގެ  ކޮށްފައި، ދެން ޢަޞުރު ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި، ޢަޞުރު ނަމާދު ކުރުމެވެ
ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި، ޢިޝާ  ވަގުތުގައި، ފުރަތަމަ މަޣުރިބު ނަމާދުކޮށްފައި، ދެން ޢިޝާ

. ދަންނައެވެ. އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރިޔަސް، އަދި ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރިޔަސް، ނަމާދުތަކުގެ  ނަމާދުކުރުމެވެ
ތަރުތީބުން ނަމާދުތައް ކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. ދެންފަހެ ބަންގިދޭނީ ކޮންމެ ޖަމްޢަކަށް 

. އެބަހީ މެންދުރު ނަމާދާއި ޢަޞު ރު ނަމާދާ ޖަމްޢުކޮށް ކުރާއިރު، ބަންގިދޭނީ މެންދުރު އެއްފަހަރުއެވެ
. އަދި މަޣުރިބު ނަމާދާއި، ޢިޝާ  . ޢަޞުރު ނަމާދަށްވަނީ ހަމައެކަނި ޤަމަތްދިނުމެވެ ނަމާދަށެވެ

. ފަހެ ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރާނަމަ، ކުރިން އެކަމަށް ނިޔަތްގަނެގެން ހުރުން  ނަމާދުވެސް ހަމައެފަދައެވެ
. އެކަ   މަކު އެއީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ.އެދެވިގެންވެއެވެ

. އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ދެންފަހެ ނަމާދު ޖަމްޢުކުރެވޭ ޙާލަތްތައް ދަންނައެވެ
ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ މީހާއަށް، ބަޔާންވެދިޔަ ފަދައިން މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދު ނުވަތަ 

.މަޣުރިބު ނަމާދާއި، ޢިޝާ ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން ހުއް   ދަވެގެންވެއެވެ
އެބަހީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ޙައްޖު މަހުގެ ނުވަވަނަ  ަޢަރފުާތަގއާިއ މުޒްަދިލފަާގިއ ަޖމްުޢުކުރްނ. -1

ދުވަހު ޢަރަފާތުގައި މެންދުރު ނަމާދާއި ޢަޞުރު ނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމާއި ޙައްޖު މަހުގެ 
. ދަންނައެވެ. ދިހަވަނަ ވިލޭރޭ މުޒްދަލިފާގައި މަޣުރިބު ނަމާދާއި ޢި ޝާ ނަމާދު ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމެވެ

  ޢަރަފާތުގައާއި މުޒްދަލިފާގައި ނަމާދުކުރާނީ ޤަޞްރުކޮށް އަދި ޖަމްޢުކޮށެވެ.
ފަހެ ދަތުރު މަތީގައި އިސްކޮށާއި، ފަސްކޮށް ނަމާދު  ަދުތުރ މަތީަގިއ ަޖމްުޢކުުރްނ. -2

. އެއީ ދަތުރުކުރަމުން  ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ތަނަކަށް ފައިބައި ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
  ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.ހުރި

ފަހެ ވާރޭ ބޯކޮށްވެހުމުގެ ސަބަބުން މަގުމަތީގައި ފެންބޮޑުވެ،  ވާޭރެވހޭ ިހނުދ ަޖމްުޢކުުރްނ. -3
ތަ އަނެއް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް އަންނަން ދަތިވެއްޖެމީހާއަށް މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދު، ނުވަ

.   މަޣުރިބު ނަމާދާއި، ޢިޝާ ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
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ޖެހޭ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން، ކޮންމެ  ަބްއެޔްއ ުނަވަތ ުޢުޛެރްއގެ ަސަބުބްނ ަޖމްުޢކުުރްނ. -4
ޖަމްޢުކުރުން ނަމާދު ނަމާދެއް އެނަމާދެއްގެ ވަގުތުގައި އަދާކުރަން ދަތިވާކަމުގައި ވާނަމަ، 

  ވެ.ހުއްދަވެގެންވެއެ
އަންހެނުންނަށާއި، ކިރުމައިންނަށާއި، ކުޑަގެފިލި ނުހިފޭ މީހުންނަށާއި،  މުސްތަޙާޟުވެރިއަދި 

ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން  ވެސްމިފަދަ ޢުޛުރުވެރިންނަށް އަދި މިނޫން ޠާހިރުވުމަށް ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށާއި،
  ވެއެވެ. ހުއްދަވެގެން
މީހާއަށް (ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ  ހުންނަ އި ޤާއިމުވެރަށުގަފަހެ  ބޭުނެމްއ ޖިެހގްެނ ަޖމްުޢުކުރްނ. -5

. އެކަމަކު އެއީ އެކަންކުރުން އާދައަކަށް ނުހަދާ  ) ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ ޙާލަތެއްގައި
  މީހާއަށެވެ.

. ދެނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމަށް ފަހު، އަނެއް ނަމާދު ވަގުތު ނުޖެހެނީސް  ދަންނައެވެ
. (މިސާލަކަށް ޢުޛުރެއްގެ ޢުޛުރު ފިލައި ގޮސްފިނަ މަ، އެނަމާދު އަލުން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ޢަޞުރު ނަމާދު  ،ސަބަބުން މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކޮށްގެން ހުއްޓައި
 (. ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ޢުޛުރު ފިލައި ގޮސްފިނަމަ، ޢަޞުރު ނަމާދު އަލުން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

. އަދި ޢުޛުރު ފިލައި ދިއުމަކުން،  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ އެދެނަމާދުކުރީ ޢުޛުރުގެ ޙާލަތުގައެވެ
. އޭގެ މިސާލަކީ ތަޔައްމުމުކޮށްގެން ނަމާދުކުރުމަށް ފަހު، ނަމާދު  ދެވަނަ ނަމާދު ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ

. ފަހެ އޭނާއަށްވެސް އަލުން ވުޟޫކޮށްގެން ނަ .ވަގުތު ނުދަނީސް ފެންލިބުމެވެ   މާދުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
  

  ަދުތުރގެ ުދޢާަތއް 
. އަދި ދުޢާ އިޖާބަކުރެވުން  ދަތުރުކުރާ ވަގުތަކީ ދުޢާކުރުން އެދެވިގެންވާ ވަގުތެކެވެ
. ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާ އޭނާގެ ދަތުރުގެ ވަގުތުތަކުން ފައިދާ ލިބިގަންނަ  އެކަށީގެންވާ ވަގުތެކެވެ

. ދަތުރުވެރިޔާ ދަތުރުގައި ކިޔު . އޭގެ ހުށިކަމެވެ މަށް ތަފާތު ދުޢާތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
  ތެރެއިން ބައެއް ދުޢާ ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.

ދަތުރުވެރިޔާ ގެއިން ނުކުންނަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. 
 و، أَلَّضأُ و، أَلَّضأَ نْأَ كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )1("اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَ، وى اِهللالَع تلْكَّو، تاِهللا مِسبِ"

                                                           
  وصححه األلباين.. أبو داود و الترمذي رواه )1
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ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން "هللا  )1("يلَع لَهجي و، أَلَهجأَ و، أَملَظْأُ و، أَملظْأَ و، أَلَّزأُ و، أَلَّزِأَ
. އަހުރެންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް  . އަދި އެއްވެސް ހެޔޮކަމެއް هللاނިކުންނަމެވެ އާ ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ هللاކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް، އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް، 
! މިއަޅާ ." "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ މަގުފުރެދުމާއި، މިއަޅާ  ،ނުވެއެވެ

ޙައްޤުމަގުން ކައްސައިލުމާއި، މިއަޅާ ޙައްޤުމަގުން މަގުފުރައްދައިލެވުމުން، ނުވަތަ މިއަޅާ، 
ކައްސުވައިލެވުމުން، ނުވަތަ މިއަޅާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުމާއި، މިއަޅާގެ މައްޗަށް އެހެން 
މީހަކު އަނިޔާވެރިވުމުން، ނުވަތަ މިއަޅާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ބޭއަދަބުވެރި ގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުންނާއި، 

ރޭ އެހެން މީހަކު ބޭއަދަބުވެރި ގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް، މިއަޅާއާ ދޭތެ
".   މިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ

 .  "بِسمِއަދި ސަވާރީއަށް ސަވާރުވަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
 ِهللا، الْحمدJ  I   H  G   F  N    M  L  K  ! S   R   Q  PZ  ]  ِهللا الْحمد اِهللا

دمالْح ،ِهللا دمالْح ،اُهللا ِهللا ،راُهللا أَكْب ،راُهللا أَكْب ،رأَكْب كحاَنبس مإِنِّي اللَّه تظَلَم فِْسين رفَاغْف ،يل هالَ فَإِن 
رفغي بوإِالَّ الذُّن "تމާތް ގެهللا"މާތް )2(أَن . އަށް هللاއިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ސަވާރުވަމެވެ

 . މިސަވާރީ  ،މިސަވާރީ ކިޔަމަންތެރި ކުރެވޭ ބަޔެއް ކަމުގައި އަޅަމެން ނުވާ ޙާލު [ޙަމްދުހުއްޓެވެ
! އަދި އަޅަމެން އެނބުރި  އަޅަމެންނަށް ކިޔަމަންތެރި ކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

. ދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ . މާތްهللاމާތް ]ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ އަށް هللاއަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ
. މާތް . އެންމެބޮޑީ هللاޙަމްދު ހުއްޓެވެ . އެންމެބޮޑީ هللاއަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ . އެންމެބޮޑީ هللاއެވެ އެވެ

. އިބަهللا ! ހަމަކަށަވަރުން هللاއެވެ ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ
! އެހެނީ މި އަޅާ، މިއަޅާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވީމެވެ. ފަހެ މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ

."ފުއްސަވާދެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް މެނުވީ ފާފަهللا  ހަމަކަށަވަރުން އިބަ   ނުވެއެވެ
 .  ُهللا أَكْبر، "اُهللاއަދި ދަތުރު ފަށަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

،راُهللا أَكْب رأَكْب  [N    M  L  K  J  I   H  G   F  ! S   R   Q  PZ  مإِناَّ اللَّه أَلُكسن 
يفَرِناَ فٰهذَا س ى، الْبِرقْوالتو نملِ ومى، ماَ الْعضرت موِّنْ اللَّهناَ هلَيناَ عفَراطْوِ ٰهذَا، سناَّ وع ،هدعال بملَّه تأَن 

بي الصاَّحفَرِ، ففَةُ السيلالْخي ولِ، فاَأله مذُ إِنِّي اللَّهوأَع بِك نثاَِء معفَرِ، والس ةكَآبظَرِ، ونِء الْموسو 

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أهل السنن.  )1

  رواه أبو داود والترمذي وصححه األلباين. )2
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. އެންމެބޮޑީ هللاއެވެ. އެންމެބޮޑީ هللا"އެންމެބޮޑީ  )1("واَألهلِ الْماَلِ في الْمنقَلَبِ . އެވެهللاއެވެ
މިސަވާރީ އަޅަމެންނަށް  ،މިސަވާރީ ކިޔަމަންތެރި ކުރެވޭ ބަޔެއް ކަމުގައި އަޅަމެން ނުވާ ޙާލު[

! އަދި އަޅަމެން އެނބުރި ދިއުންވަނީ  ކިޔަމަންތެރި ކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ
. ! މިދަތުރުގައި، އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަ ]އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ ލާކޮ

ރުއްސަވާ ޢަމަލަށް هللا ތަޤުވާވެރިކަމަށް، އަދި އިބަ ،ގެ ޙަޟްރަތުން ހެވަށާއިهللاއަޅަމެން އިބަ
! އަދި  ! މިދަތުރު އަޅަމެންނަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ . އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އެދެމުއެވެ

! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި  ދަތުރުގެ ދިގުކަން ކުރުކަމުގައި އަޅަމެންނަށް އިޙުސާސް ކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! ދަތުރުގައި އަޅަމެންގެ އެކުވެރިއަކީ އިބަ ) އަހުލުވެރިންގެ هللاރަސްކަލާކޮ . އަދި މިއަޅާގެ (ގޭގެ އެވެ

) ހަމަ އިބަ . އޭ هللاޚަލީފާއަކީވެސް (އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވައިދެއްވާ ފަރާތަކީވެސް އެވެ
! ދަތުރުގެ އުނދަގޫކަމާއި، ހިތާމަކުރުވަނިވި މަންޒަރުން، އަދި  ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ގެ هللاމުދަލާއި، އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއަށް އަންނަ ނުބައި ބަދަލަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ
".   ޙަޟްރަތުން އެދި ދަންނަވަމެވެ

ޔުން މުސްތަޙައްބު އަދި ރަށަކަށް ނުވަތަ ސަހަރަކަށް ވަންނަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކި
 .  الشياَطين ورب أَقْلَلْن، وماَ السبعِ اَألرضين ورب وماَ أَظْلَلْن، السبعِ السٰموات رب "اللَّهمވެގެންވެއެވެ

 من بِك وأَعوذُ فيهاَ، ماَ وخير أَهلهاَ، خيرو الْقَرية، هذه خير أَسأَلُك ذَرين، وماَ الرِّياَحِ ورب أَضلَلْن، وماَ
! )2(فيهاَ" ماَ وشرِّ أَهلهاَ، وشرِّ شرِّهاَ، އެއުޑުތައް  ،ހަތްއުޑާއި "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި ހަތްބިމާއި އުފުލި ހުރިހާ އެބިންތައް  ،ހިޔާވަހިކަން ދިން ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި ޝައިޠާނުންނާއި އެޝައިޠާނުން މަގުފުރެއްދި ހުރިހާ ބައެއްގެ ވެރި  ،އެއްޗެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ

! މިއަޅާ އިބަ ! އަދި ވަޔާއި، އެވައި ވިއްސުވައިލި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ ގެ هللاރަސްކަލާކޮ
ރަށުގައި ވާހައި އެއްޗެއްގެ ހެވަށް އެދެމެވެ. ޙަޟްރަތުން، މިރަށާއި، މިރަށުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، މި

ގެ ޙަޟްރަތުން، މިރަށާއި، މިރަށުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، މިރަށުގައި ވާހައި އެއްޗެއްގެ هللاއަދި މިއަޅާ އިބަ
".   ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ

ތުރަށް އަދި ދަތުރު ނިންމާފައި ރަށަށް އެނބުރި އަންނަމުން އިސްވެދިޔަ ދުޢާތަކުގެ އި
 .  )3(حاَمدونَ" لربِّناَ عابِدونَ، تاَئبونَ، "آيِبونَ،އަންނަނިވި ޒިކުރުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1

  حلاكم وصححه ووافقه الذهيب.رواه ا )2

  ومسلم وأبو داود والترمذي. والبخاري رواه أمحد )3
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. ހަމައެކަނި  . އަޅުކަންކުރާ މީހުންނެވެ . ތައުބާވާ މީހުންނެވެ "އަޅަމެންނީ އެނބުރިދާ މީހުންނެވެ
."އަޅަމެންގެ ވެރި އިލާހަށް ޙަމްދުކުރާ މީހުންނެ   ވެ

  

  ުހުކުރ ަނމާދު 
.  حديث rرسول اهللا ފަހެ  ުހކުުރ ުދަވުހގެ މާތްަކްނ. خير يومٍ طَلَعت علَيه "ކުރެއްވިއެވެ

ةعمالْج موي سمالش، مآد قلخ يهةَ ،فنلَ الْجخأُد يهفا ،وهنم رِجأُخ يهفو، ةُ إِالَّ فاعالس قُومالَ تمِ  يووي
ةعمމާނައީ: "އިރު އެދުވަހެއްގެ މައްޗަށް އަރާ އެންމެ ހެޔޮ ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެވެ.  )1("الْج

. އަދި އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވުނީ އެދުވަހުގައެވެ.  އާދަމުގެފާނު ހެއްދެވުނީ އެދުވަހުގައެވެ
. އަދި އެދުވަހުގައި މެނުވީ ޤިޔާމަތް އަދި އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެއިން ނެރުއްވުނީވެސް އެދުވަހުގަ އެވެ

".   ޤާއިމެއް ނުވާނެއެވެ
ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަހު ކޮޅުގައި (އެބަހީ އެދުވަހުގެ ހަވީރުގެ  ުހކުުރ ުދަވުހ ުދޢާކުުރްނ.

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެވަގުތަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުން  ވަގުތުގައި) ދުޢާކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ
. ފަހެ އެކަށީ .  rرسول اهللا ގެންވާ ވަގުތެކެވެ الْجمعة ساعةً الَ يوافقُها عبد  يإِنَّ ف"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ހުކުރު  )2("بعد الْعصرِ يوه ،عز وجلَّ فيها إِالَّ أَعطَاه إِياه مسلم يسأَلُ اَهللا
. އެވަގުތުގައި މުސްލިމު އަޅަކު މާތްދުވަހުގައި ވަގު  ،އަށް އެއްޗަކަށް އެދި ދަންނަވާ ޙާލުهللاތެއްވެއެވެ

. އަދި އެވަގުތުވަނީ  އެވަގުތު އޭނާއާ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެއެއްޗެއް އެކަލާނގެ އޭނާއަށް ދެއްވާނެއެވެ
".   ޢަޞުރުގެ ފަހުންނެވެ

ފަހެ  ަލވާތްިކެޔުވްނ ިގަނކުުރްނ.ގެ ަމްއަޗްށ ޞަ  rرسول اهللا ުހކުުރ ވިލެޭރއާިއ ުހކުުރ ުދަވުހ 
ހުކުރު ވިލޭރެއާއި ހުކުރު ދުވަހު އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ 

. . އެއީ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ކިޔާ އިބްރާހީމީ ޞަލަވާތެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا ފަހެ  ކަމެކެވެ
"املِ أَيأَفْض نإِنَّ مةعمالْج موي كُم، الَمالس هلَيع مآد قلخ يهف، قُبِض يهفقَةُ ،وعالص يهفةُ وفْخالن يهفو، 

 متعلَيك وقَد أَرِ وكَيف تعرض صالَتنا يا رسولَ اِهللا :قَالُوا ي"من الصالَة فَإِنَّ صالَتكُم معروضةٌ علَ يفَأَكْثروا علَ
ނައީ: މާ )3("عز وجلَّ قَد حرم علَى اَألرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجساد اَألنبِياِء علَيهِم السالَم إِنَّ اَهللا" :قَالَ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. )1

  رواه أمحد وصححه العراقي. )2

  وابن ماجه وصححه األلباين. رواه أمحد وأبو داود والنسائي )3
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. "ތިޔަބައިމީހުންގެ އެންމެ ހެއްދެވުނީ  uآدم މާތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުކުރު ދުވަސް ހިމެނެއެވެ
. އަދި އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެ ވަޑައިގަތީވެސް އެދުވަހުގައެވެ. އަދި ތާޅަފިލި  އެދުވަހުގައެވެ
. ފަހެ (އެދުވަހުގައި)  . އަދި މީސްތަކުން ހޭނެތޭނީވެސް އެދުވަހުގައެވެ ފުމެލެއްވޭނީވެސް އެދުވަހުގައެވެ

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުން ގިނަކުރާ ށެވެ
." އަޞްޙާބުބޭކަލުން  ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަވާ ޞަލަވާތްތައް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ

. އަހުރެމެން ކިޔަވާ ޞަލަވާތްތައް ކަލޭގެފާނަށް ހުށައެޅޭނީ ކިހި ނަކުންހެއްޔެވެ؟ އޭރު ދަންނަވައިފިއެވެ
. އެކަލޭކަލޭގެފާނު . "ހަމަކަށަވަރުން ވާނީ ފަނާވެވަޑައިގެންފައެވެ ވަނީ هللاގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

." ،ނަބީބޭކަލުންގެ ޖިސްމުފުޅުތައް ކެއުން   ބިމަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ
 rرسول اهللا ފަހެ  ުހކުުރ ުދަވހާިއ ުހކުުރ ުދަވުހގެ ޭރ ަކުހފު ޫސަރތް ިކެޔުވްނ.

 . މާނައީ:  )1("الْجمعة أَضاَء لَه من النورِ ما بين الْجمعتينِيومِ  يمن قَرأَ سورةَ الْكَهف ف"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. ދެހުކުރުގެ ދެމެދުގައި (އެހުކުރުން އަނެއް  "ހުކުރު ދުވަހު ކަހުފު ސޫރަތް ކިޔަވައިފި މީހާ ދަންނައެވެ

".   ހުކުރަށް) އެވާ ދުވަސްތަކުގައި އޭނާއަށް ނޫރެއް އަލިކޮށްދޭނެއެވެ
.  rرسول اهللا ފަހެ  ްށަޓކިައ ފްެނަވަރިއ ރިީތުވްނ.ުހކުަރްށ ދިުއމަ  الْغسلُ يوم "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

دجا إِنْ ويبط سمأَنْ يو نتسأَنْ يمٍ، ولتحلَى كُلِّ مع اجِبو ةعمމާނައީ: "ހުކުރު ދުވަހު  )2("الْج
ނަމަ، ހުވަނދުލުން ބާލިޣުވެފައިވާ ކޮންމެ ފެންވެރުމާއި، ދަތް އުނގުޅުމާއި، ހުވަނދު ލިބިގެންވާ

. ." މިޙަދީޘުގައި ވާޖިބުގެ މުރާދަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވުމެވެ   މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
.  rرسول اهللا ފަހެ  ީވަހިއެވްސ ކުިރައކުްނ ުހކުަރްށ ދިުއްނ. منِ اغْتسلَ "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

غُس ةعمالْج مويف احر نمةً، وندب با قَرمفَكَأَن احر ثُم ةابنيلَ الْج  نمةً، وقَرب با قَرمفَكَأَن ةالثَّانِي ةاعالس
ف احير ف احر نمنَ، وا أَقْرشكَب با قَرمفَكَأَن ثَةالثَّال ةاعفَكَ يالس ةابِعالر ةاعالس نمةً، واججد با قَرمأَن
ف احونَ الذِّكْ يرعمتسكَةُ يالَئالْم ترضح اماِإلم جرةً، فَإِذَا خضيب با قَرمفَكَأَن ةسامالْخ ةاعالس3("ر( 

ހުކުރަށް ގޮސްފި  މާނައީ: "ހުކުރު ދުވަހު ޖުނުބުގެ ހިނެއިން ހިނައިގަންނަ ފަދައިން ހިނައިގަނެ، ދެން
. އަދި ދެވަނަ ވަގުތުގައި ހުކުރަށް ގޮސްފި (هللاމީހާ،  ) ޖަމަލެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ ގެ މަގުގައި

. އަދި ތިންވަނަ ވަގުތުގައި ހުކުރަށް ގޮސްފި މީހާ،  މީހާ، ގެރިއެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ
. އަދި ހަތަރުވަ ނަ ވަގުތުގައި ހުކުރަށް ގޮސްފި މީހާ، ދަޅުފަޅާފައިވާ ބަކަރިއެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ

                                                           
  اجلامع.رواه البيهقي وصححه األلباين يف صحيح  )1

  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )2

  رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه. )3
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. އަދި ފަސްވަނަ ވަގުތު ހުކުރަށް ގޮސްފި މީހާ، ބިހެއް ޤުރުބާންކުރި  ކުކުޅެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ
." ފަހެ އިމާމު ޝާފިޢީއާއި، އަދިވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމާޢަތެއްގެ އަރިހުގައި އެވަގުތުތަކަކީ  ފަދައެވެ

. އެ   ބަހީ ފަޖުރުލީއްސުރެ، އިރު މެދުޖެހުމާ ހަމައަށެވެ.ހެނދުނުގެ ވަގުތުތަކެވެ
ބުނު ބިސްރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް ކުުރްނ.ނު މްީސަތކުްނގެ ޮކނޑަުތްއ ިގރާ 

. ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ނަމާދުގައި  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ޚުޠުބާ ދެއްވަން ހުންނަވަ رسول ނިކޮށް، މީހަކު މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާކުރަމުން އަތުވެއްޖެއެވެ

.  rاهللا  . ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  )1("جلس فَقَد آذَيت وآنيتا"އޭނާއަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ "އިށީންނާށެވެ
. އަދި ހުކުރަށް އައުން ލަސްކޮށްފީމުއެ ."މީސްތަކުންނަށް ތިބާ ތަކުލީފު ދީފިއެވެ   ވެ

. އަދި ކުރީގައި ހުސް ތަނެއް އޮވެފައި  ފަހެ ޚަޠީބު މީހާ މިކަމުން އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ
މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާނުކޮށް އެތަނަށް ދެވެން ނެތްނަމަ، އެކަން ކުރުމަކުންވެސް މައްސަލައެއް 

. އަދި އިށީނދެ އިނދެފައި ބޭނުމެއް ޖެހިގެން ބޭރަށް ގޮސްފި މީހާ، އޭ ނާ އިން ތަނަށް އަލުން ނެތެވެ
. އެކަމަކު މީސްތަކުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ  އައުމަށްޓަކައި އެކަން ކުރުމަކުންވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ

  ގޮތަށެވެ.
ފަހެ ޚަޠީބު މީހާ  ުހކުުރ ަނމުާދގެ ކުިރްނ ުސްނަނތް ަނމުާދކުުރްނ ަޝުރުޢ ކުެރިވގެްނުވްނ.

. ދެންފަހެ ޚަޠީބު މީހާ  މިންބަރަށް އަރަންދެން ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން ސުންނަތް ވެގެންވެއެވެ
) ފިޔަވައި އެހެން ސުންނަތެއް  ،މިންބަރަށް އެރުމަށް ފަހު ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު (މަސްޖިދު ސުންނަތް

. ފަހެ އެދެރަކުޢަތް ޚުޠުބާކޮށްގެން ނުވާނެ . އެއީ އެދެރަކުޢަތް އެވެ ދެވޭ ވަގުތުގައިވެސް ކުރެވޭނެއެވެ
  ނަވަސް ވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ.ކުރުމަށް ވަގުތު ނުތަ

 rرسول اهللا  ފަހެ .ަތްނ ަބަދލޮުކްށލުން  ،ތާްއާޔޖެހްެނ ަފަށިއިފަނމަ  ،މްިސިކުތަގިއ ިއނދެ 
 . މާނައީ:  )2("الْمسجِد فَلْيتحولْ من مجلِسه ذَلك إِلَى غَيرِه يإِذَا نعس أَحدكُم وهو ف"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު މިސްކިތުގައި އިންދައި ތާއްޔާޖެހެން ފަށައިފިނަމަ ފަހެ އޭނާ އިން ތަން "ތިޔަ
".   ނޫން އެހެން ތަނަކަށް އޭނާ ބަދަލުވާހުށިކަމެވެ

  
  
  

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي والبيهقي وصححه األلباين. )2
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  ުހުކުރ ަނމާުދ ވާިޖުބެވގްެނުވން 
ހުކުރު ނަމާދަކީ ފިރިހެނުންނަށް ޢައިނިއްޔަ ފަރުޟެއް ކަމަށް އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރިން 

. މާތް . އަދި އެއީ ދެރަކުޢަތެވެ . هللا އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ !  ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #  "  

6Z  ) :ހުކުރު ދުވަހު، ހުކުރު ނަމާދަށް  )٩اجلمعة ! މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
. އަދި هللاހިނދު، ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ބަންގިގޮވޭ  ) އަވަސްވެގަންނާށެވެ ގެ ޒިކުރަށް (ހުކުރު ނަމާދަށް

. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަން  . އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮވެގެންވެއެވެ ގަނެވިއްކުން ދޫކޮށްލާށެވެ
".   އެނގޭނަމައެވެ
.  rرسول اهللا އަދި   ن أَقْوام عن ودعهِم الْجمعات أَو لَيختمن اُهللالَينتهِي"ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ

نيلافالْغ نم نكُونلَي ثُم لَى قُلُوبِهِمމާނައީ: "މީސްތަކުން ހުކުރު އެޅުމުން އެއްކިބާވާ ހުށިކަމެވެ.  )1("ع
. އޭރުން އެބައިމީހުންވާނީ އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ސިއްކަ ޖައްސަވައިފާނެތެهللا އެހެންނޫންނަމަ،  ވެ

".   ޣާފިލުވީ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ
  

  ެއަބެޔްއގެ ަމްއަޗްށ ުހުކުރ ަނމާުދ ވާިޖުބެވގެްނވާ ީމުހްނާނިއ، ވާޖިުބެވގްެނުނވާ ީމުހން 
ފަހެ މުސްލިމު، މިނިވަން، ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި، ބާލިޣުވެފައިވާ، ރަށުގައި ޤާއިމުވެހުރި، 

ކުޅަދާނަވެގެންވާ، ހުކުރުން ފަހަށްޖެހުން ހުއްދަކުރާ ޝަރުޢީ އެއްވެސް ޢުޛުރެއް މިސްކިތަށް ދިއުމަށް 
. ދެން އެބަޔެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރު  ނެތް ކޮންމެ ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

.   ނަމާދު ވާޖިބުވެގެންނުވާ މީހުން ދަންނައެވެ
އިމީހުނަށް ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވެގެންނުވާ ކަމަށް މިބަ ައްނހުެންނާނިއ ކުޑަކުިދްނ. -2،  1

. އެކަމަކު އަންހެނުން ހުކުރު ނަމާދުކޮށްފިނަމަ،  ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
.   އެކަނބަލުން މެންދުރު ނަމާދުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

                                                           
  .نسائيوالومسلم  أمحدرواه  )1



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 

 96 

ކުރެއްވިއެވެ.  حديث rرسول اهللا ފަހެ  މްިސިކަތްށ ދިުއަމްށ ުނކުޅިެދަފއިވާ ަބިލީމހާ. -3
 )1("أَو مرِيض يعبد مملُوك أَوِ امرأَةٌ أَو صبِ :جماعة إِالَّ أَربعةً يمسلمٍ ف الْجمعةُ حق واجِب علَى كُلِّ"

ން މާނައީ: "ހަތަރު މީހަކު ފިޔަވައި، ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރު
". . އެހަތަރު މީހުންނަކީ: އަޅުމީހާއާއި، އަންހެނާއާއި، ކުޑަކުއްޖާއާއި، ބަލިމީހާއެވެ   ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާ ރަށެއްގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، އޭނާގެ  ަދުތުރެވިރާޔ. -4
. އެހެނީ މައްޗަށް ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވެގެންނުވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރި ން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. އަދިކިއެއްތަ!  rرسول اهللا  އެކަލޭގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ
. އަދި  އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާފައިވަނީ މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދު ޤަޞްރުކޮށް އަދި ޖަމްޢުކޮށެވެ

  ލީފާއިންވެސް ކަންތައް ކުރައްވާފައިވަނީ އެގޮތަށެވެ.އޭކަލޭގެފާނަށް ފަހު ހަތަރު ޚަ
ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް މްިސިކަތްށ ިދުއަމްށ ުޢުޛުރެވިރެވަފއިވާމީހާ. -5

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ނަމާދަށް  ،މާނައީ: "ބަންގީގެ އަޑުއިވި )2("م يأْته فَالَ صالَةَ لَه إِالَّ من عذْرٍداَء فَلَمن سمع النِّ"

". . ފަހެ ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން މެނުވީ އޭނާއަކަށް ނަމާދެއް ނުވެއެވެ   ނައިސްފިމީހާ ދަންނައެވެ
. އަދިކި އެއްތަ! ފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނު މީހުންނަށް ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވެގެން ނުވެއެވެ

. ދެންފަހެ އެބައިމީހުންވެސް  އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދެވެ
. ފަހެ  ގެ  rرسول اهللا   ހުކުރުކޮށްފިނަމަ، އެބައިމީހުން މެންދުރު ނަމާދުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ހުކުރު ޒަމާނުގައި އަންހެން ބޭކަނބަލުން މިސްކިތަށް ޙާޟިރުވެ، އެކަލޭގެ
  ނަމާދުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ.

  

  ުހުކުރ ަނމާުދގެ ަވގުތު 
އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނާއި، ތާބިޢިއްޔަ ބޭކަލުންނާއި، އިމާމުވެރި ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ގިނަ 

. މާތް ންލެއްވި ރުއްސުهللا ބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި ހުކުރު ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ މެންދުރު ނަމާދުގެ ވަގުތެވެ

                                                           
  صححه األلباين.رواه أبو داود و )1

  رواه ابن ماجه واحلاكم وصححه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب وصححه األلباين. )2
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. "ހަމަކަށަވަރުން  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ، rرسول اهللا އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
." ،އިރު މެދުންފިލާ ހިނދު   )1(ހުކުރުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

  

  ުހުކުރ ަނމާުދގެ ަޖމާަޢތް ަހަމވާ ަޢަދދު 
ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ކަމަށް  ޖަމާޢަތަކީ ހުކުރު ނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ

. އެއީ އަންނަނިވި ޙަދީޘުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.  ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޠާރިޤު ބުނު ޝިހާބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

.  rرسول اهللا  މާނައީ: "ކޮންމެ  )2("جماعة يمسلمٍ ف عةُ حق واجِب علَى كُلِّالْجم"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
".   މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
 . ފަހެ ހުރިހާ ނަމާދެއްގައި ދެން ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ހަމަވާ ޢަދަދު ދަންނައެވެ

. އަދި އެނަމާދުތަކާދެމީހުންގެ ކިބައިން ޖަމާ ހުކުރާ ދެމެދު ޖަމާޢަތުގައި  އިޢަތް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
ނުވާނެ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ޞައްޙައެއްވެސް ފަރަގެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިވެނި ޢަދަދަކުން މެނުވީ، ހުކުރު 

. rرسول اهللا ކަމަށް،    ގެ ކިބައިން އެއްވެސް ބަސްފުޅެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
  

  ވޭ ަތން ުހުކުރުކރެ 
ސަހަރުގައާއި، ކުދި ރަށްރަށުގައާއި، މައިދާނުގައާއި، ސަހަރާގައާއި އަދި މިސްކިތުގައި ހުކުރު 
. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ރަށުގެ އެއް ތަނަކަށް ވުރެ ގިނަ  ނަމާދު އަދާކުރުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

  ތަންތާނގައި ހުކުރު ނަމާދު އަދާކުރުންވެސް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ.
  

  ޚުުޠބާ ުހުކުރ 
 .  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުންޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ހުކުރު ޚުޠުބާ ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

.ދެއްވާފައިވެއެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ކޮންމެ ހުކުރެއްގައި ޚުޠުބާ ،  rرسول اهللا    އެވެ

                                                           
  والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي. رواه أمحد )1

  رواه أبو داود وصححه األلباين. )2



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 

 98 

ަބްނިގިދުނމިާއ،  ޚަޠީުބމީހާ ިމްނަބަރްށ ައާރ ިހނުދ ަސލާމޮްގުވމާިއ، އާޭނ ިމްނަބުރ މީަތ ިއށީުނުމން 
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް ަމުއމުޫމްނ އާޭނއާ ިދމާައްށ ުކިރމިަތލްުނ.

" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މިންބަރަށް  rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންރިވާވެގެންވެއެވެ
". السالَم علَيكُم ނުވަތަ  السالَم علَيكُم އެބަހީ )1(އަރައިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު، ސަލާމް ގޮވައިލައްވައެވެ

. އަދި މާތް السالَم علَيكُم ورحمةُ اِهللا وبركاَتهނުވަތަ  ورحمةُ اِهللا هللا މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ
" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  رسولރުއްސުންލެއްވި ސާއިބު ބުނު ޔަޒީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އާއި، އަބޫބަކުރާއި، ޢުމަރުގެ ޒަމާނުގައި ހުކުރު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ބަންގިދެވެނީ އިމާމުމީހާ  rاهللا 
. ދެން ޢުޘްމާނުގެ ޒަމާނުގައި މުސްލިމުން ގިނަވެގެން ދިޔަ ހިނދު،  މިންބަރަށް އަރާ ހިނދުގައެވެ

. އަދި އެބަންގި ދެވެނީ ޒަ )2(އެކަލޭގެފާނު ބަންގިއެއް . އަދި އިތުރުކުރެއްވިއެވެ އުރާއޭ ކިޔުނު ތާނގައެވެ
". އަދި ޢަދިއްޔު ބުނު ޘާބިތު އެކަލޭގެފާނުގެ  )3(އެކަންތައް އެދުވަހުއްސުރެ ފެށިގެން ސާބިތުވެއްޖެއެވެ

" . . ކާފާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ މިންބަރަށް  rرسول اهللا ކާފާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ
އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނާ ދިމާއަށް  އަރައިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު، އެކަލޭގެފާނުގެ

".   )4(ކުރިމަތިލައްވައެވެ
ަމްއަޗްށ ަޞަލވާތް  ައްށ ަޙމްުދުކުރމާިއ، ެދްނ ިއުތުރ ަރޫސލާގެ هللاޚުުޠބާަގިއ ެއްނެމ ފަުރަތަމ މާތް 

 rرسول اهللا ފަހެ  ާޝިމލުުކުރްނ. ިކެޔުވމާިއ، މްީސަތުކްނަންށ ަނޭސހަތްިދުނމާިއ، ުޤުރއާުނގެ އާަޔތަްތއް 
.ޙަ މާނައީ: "އެޚުޠުބާއެއްގައި  )5("لَيس فيها شهادةٌ كَالْيد الْجذْماِء يالْخطْبةُ الَّت" ދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ޖުޒާމުބަލި ޖެހިފައިވާ އަތެއް  ،) ނުވާ ޚުޠުބާه إِالَّ اُهللا وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللاأَشهد أَن الَ إِٰلޝަހާދަތް (
." ފަދައެ   ވެ

                                                           
  رواه أبو داود وابن ماجه وصححه األلباين. )1

ރު ނަމާދަށް ގޮވެނީ އެއްބަންގިއެވެ. އަދި އަބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާނުގެ ޒަމާނުގައިވެސް ހުކު ގެޒަމާނުގައި rرسول اهللا  )2
ހުކުރު ނަމާދަށް ގޮވެނީ އެއްބަންގިއެވެ. ދެން ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި މުސްލިމުން ގިނަވެ، މަދީނާގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް 

އިތުރުކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ކުރީއްސުރެ، މީސްތަކުން ހުކުރަށް ތައްޔާރުވުމަށެވެ.  އެބައިމީހުން ފެތުރުމުން، އެކަލޭގެފާނު ބަންގިއެއް
އަދި އެއްވެސް އަޞްޙާބުބޭކަލަކު އެކަމަށް އިންކާރެއްވެސް ނުކުރައްވައެވެ. އަދި އެއީ ބައެއް މީހުން ހީކުރާ ފަދައިން މެންދުރު 

! އެއީ މެންދުރު ނަ މާދު ވަގުތުވުމުގެ ކުރިން މީސްތަކުންނަށް، ހުކުރު ވަގުތުވާން ނަމާދުގެ ބަންގިއެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ
.   އުޅޭކަން އެންގުމަށްޓަކައި، ގޮވޭ ބަންގިއެކެވެ

  رواه البخاري وأبو داود والنسائي. )3

  رواه ابن ماجه وصححه األلباين. )4

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه األلباين. )5
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. އެއީ  )1(ޚުޠުބަތުލް ޙާޖަތުން ،އަދި ޚުޠުބާ ފަށާއިރު ފެށުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
 . ومن  ،من شرورِ أَنفُِسنا ونعوذُ بِاِهللا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،ِهللاإِنَّ الْحمد "މިފަދައިން ކިޔުމެވެ

وحده الَ  وأَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ،لَه يومن يضللْ فَالَ هاد ،فَالَ مضلَّ لَه من يهده اُهللا ،سيئَات أَعمالنا
لَه رِيكش، ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشاِهللا" )2("و ابتك يثدالْح ريفَإِنَّ خ، ريخو الْهيِد هدي دمحم 

)لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص،( رشا وهثَاتدحورِ مةٌ ،اُألمعبِد ثَةدحكُلَّ مكُلَّ ،والَلَةٌ وض ةعبِد ،ف الَلَةكُلَّ ضيو 
!  "  ]  )١٠٢آل عمران: (  4Z  5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <   ?  ]  )3("النارِ

  %  $  #  :  98    7   6  5  4  3  21   0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &
  >  =        <  ;Z ) :١النساء( [  |  {  z  y  x  w  v  u!     ¢  ¡  �   ~

®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤    £Z  ) :ޚުޠުބާގެ މާނައީ:  )٧١ - ٧٠األحزاب
. އެކަލާނގެއަށް އަޅަމެން ޙަމްދުކުރަމުއެވެ. هللاނީ "ހަމަކަށަވަރުން ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަ އަށެވެ

. އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް  އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް އެދެމުއެވެ
. އަދި އަޅަމެންގެ ނަފްސުތަކުގައިވާ ނުބައި ކަންތައްތަކުންނާއި އަޅަމެންގެ ނުބައި  ،އެދެމުއެވެ

. ގެ ޙަޟްރަهللاޢަމަލުތަކުން  އެމީހަކަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވައިފި  ،هللاތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމުއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެ ،މީހާ އެމީހަކު މަގުފުރެދުމުގެ ތެރެއަށް  ،މަގުފުރެއްދޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުވެއެވެ

. އަދި  ންވެވުން މެނުވީ އަޅުކަهللا ދޫކޮށްލައިފި މީހާއަށް ހިދާޔަތްދެއްކޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުމެވޭމެއެވެ
ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާ ކަމަށާއި، އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަ ކަމަށާއި، 

. އަދި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާ އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ޝަރީކަކު ނުވާ ކަމަށް އަޅު ހެކިވަމެވެ
." "ފަހެ ،ކަމަށާއި ގެ ފޮތުގައިވާ هللاއެންމެހެޔޮ ބަހަކީ  އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަށްވެސް އަޅު ހެކިވަމެވެ

. އަދި  . އަދި އެންމެހެޔޮ ހިދާޔަތަކީ މުޙައްމަދުގެފާނު ގެނެސްދެއްވި ހިދާޔަތެވެ އެކަލާނގެ ބަސްފުޅެވެ
. އަދި އެފަދަ  ދީނުގައި ކުރެވޭ އެންމެ ނުބައި ކަންތައްތަކަކީ އެދީނުގައި އަލަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެވެ

. އަދި ކޮންމެ މަގުފުރެދުމެއްވަނީ ކޮންމެ އާކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ . އަދި ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ
 ". ! ތިޔަބައިމީހުން  [ނަރަކައިގައެވެ ތަޤުވާވެރިވުން  ،އަށްهللاއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

                                                           
ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ޚުޠުބާއެކެވެ. މިސާލަކަށް ދެބައިމީހުންގެ  ،ބޮޑު ކަމެއް ފަށާ އިރު ޚުޠުބަތުލް ޙާޖަތަކީ މުހިންމު )1

މެދުގައި މުޢާހަދާއެއްކުރާ އިރުގައާއި، ދެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް ނިންމާ އިރުގައާއި، ކައިވެނިކުރާ އިރުގައާއި، 
.އިސްތިސްޤާ ނަމާދުގައާއި، ޢީދު ނަމާދުގަ   އާއި، ހުކުރު ނަމާދުގައެވެ. އަދިވެސް މިނޫން މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައެވެ

  وابن ماجه. رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )2

  رواه أمحد ومسلم والنسائي وغريهم. )3



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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. އަދި މުސްލިމުން ކަމުގައިވާ ޙާލު މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުން  ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ތަޤުވާވެރިވާށެވެ
. ! ތިޔަބައިމީހުން [ ]މަރުނުވާށެވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް  ،އޭ މީސްތަކުންނޭވެ

) ތިޔަބައިމީހުން  . އެކަލާނގެއީ އެންމެ ނަފްސަކުން (އާދަމުގެފާނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ތަޤުވާވެރިވާށެވެ
. އަދި އެނަފްސުން ) ހައްދަވާއެނަފްސުގެ އަނެއް ޖިންސު (ޙަ ،ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ  ،އްވާގެފާނު

އެދެކަނބަލުންގެ ކިބައިން ގިނަ ފިރިހެނުންތަކަކާ ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ފެތުރުއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. 
. އެކަލާނގެއީهللاއަދި ތިޔަބައިމީހުން   ،އެކަލާނގެ މެދުވެރިކޮށް ތިޔަބައިމީހުން ،އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ

. އަދި ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުންތައް އެކަކު އަނެކަކާ ސުވާލުކޮށް ކަންކަމަށް އެދި އުޅޭ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވެ  ކެނޑުމުން ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާށެވެ

.هللا ވޮޑިގެންވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި  ! ތިޔަބައިމީހުން  [ ]ވޮޑިގެންވެއެވެ އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
. އޭރުން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ އަށް ތަޤުވާهللا . އަދި ތެދުބަހުން ބަސްބުނާށެވެ ވެރިވާށެވެ

. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވާނެތެޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުކޮށް  . އަދި ދެއްވާނެތެވެ ވެ
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުهللا ން ބޮޑުވެގެންވާ އަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ

.   ]ކާމިޔާބަކުން އޭނާ ކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު هللا އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

" . ކޮޅަށް ހުންނަވައިގެން ޚުޠުބާދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި ދެޚުޠުބާގެ  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
. އަދި ޚުޠުބާގައި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެ. ދެމެދުގައި އިށީނދެ ވަޑައި ގަންނަވައެވެ

".   )1(އަދި މީސްތަކުންނަށް ނަސޭހަތްދެއްވައެވެ
ިހނުދޮކަޅަކްށ ިއށީނެދލްުނ  ަގިއެދުޚޠުބާގެ ެދެމދު  ،ޮކަޅްށ ުހެރގްެނ ެދުޚޠުބާ ިދުނމާިއ

ބުނު ސަމްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުهللا މާތްފަހެ  ަޝުރުޢުކެރވިގްެނުވްނ.
" . . ދެން  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކޮޅަށް ހުންނަވައިގެން، ޚުޠުބާދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

. ފަހެ  . ދެން އަލުން ތެދުވެވަޑައިގެން، ދެވަނަ ޚުޠުބާދެއްވައެވެ އިށީނދެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ
އިގެން ޚުޠުބާ ދެއްވާ ކަމަށް ބުނެފި މީހާ، ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު އިށީނދެ އިންނަވަ

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  . އެކަލޭގެފާނާ އެކު، ދެހާހަށް ވުރެ ގިނަ هللا ދޮގުހަދައިފިއެވެ ގަންދީ ބުނަމެވެ
".   )2(ނަމާދު އަހުރެން ކުރީމެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي. )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )2



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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ޢައްމާރު ބުނު  ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތްފަހެ  ޚުުޠބާ ިދގުުނުކުރްނ. ،ައޑަުހުރޮކްށ ޚުުޠބާ ިދުނމާިއ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް  rرسول اهللا ޔާސިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . فَأَطيلُوا الصالَةَ وأَقْصروا  ،إِنَّ طُولَ صالَة الرجلِ وقصر خطْبته مئنةٌ من فقْهِه"އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ
طْبراً ،ةَالْخحس انيالْب نމާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން މީހާ އޭނާގެ ނަމާދު (ހުކުރު ނަމާދު)  )1("فَإِنَّ م

. ފަހެ  ދިގުކުރުމާއި އޭނާގެ ޚުޠުބާ ކުރުކުރުމަކީ އޭނާގެ ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިކަމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ
. އަދި ޚުޠުބާ ކުރުކުރާށެވެ . ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ބައެއް ތިޔަބައިމީހުން ހުކުރު ނަމާދު ދިގުކުރާށެވެ

." އެބަހީ މީސްތަކުންގެ ހިތްތައް ދަމައިގަންނަ ފަދަ އަސަރެއް  ބަޔާންކުރުންތަކުގައި ޖާދޫއެއްވެއެވެ
  ހުރެއެވެ.

. އެކަލޭގެފާނު هللا އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
" . . އަދި ޚުޠުބާ ދެއްވާ ހި rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ ނދު، އެކަލޭގެފާނުގެ ދެލޯފުޅު ރަތްވެގެންދެއެވެ

. އަދި ކޯފާ ގަދަވެގެންދެއެވެ. އެއީ ލަޝްކަރަކަށް، ހެނދުނާއި، ހަވީރު  އަޑުފުޅު އުފުލިގެންދެއެވެ
".   )2(ދުޝްމިނުން ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމާ މެދު، އިންޒާރުކުރާ މީހެއް ފަދައިންނެވެ

ފަހެ ޖުމްހޫރު  ެއަކުކ ައެނަކކާ ވާަހަކެދްއުކްނ ަޙާރމެްވގްެނުވްނ.ަމުއމުޫމްނ  ،ޚުުޠބާ ެދެވމްުނާދ ިހނދު 
. އަދި  ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޚުޠުބާ ދެވެމުންދާ ހިނދު، ހަނުތިބުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
. އެއީ ހެޔޮކަމަކަށް އަމުރުކުރުން ކަމުގައިވިޔަސް، އަދި  ވާހަކަދެއްކުން ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ

. ނުބައިކަމަކުން މަނާ . rرسول اهللا ފަހެ ކުރުން ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ إِذَا قُلْت " ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
تولَغ فَقَد طُبخي اماِإلمو تصأَن ةعمالْج موي بِكاحصމާނައީ: "ހުކުރު ދުވަހު އިމާމުމީހާ ޚުޠުބާދޭ  )3("ل

ބުނެފިނަމަ، ހަމަކަށަވަރުން ތިބާ ބޭކާރު ޢަމަލެއް ތިބާގެ އެކުވެރިޔާ ގާތުގައި ހަނުއިންނާށޭ ތިބާ  ،ޙާލު
".   ކޮށްފިއެވެ

ފަހެ ހުކުރު ނަމާދުގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު ޤުރުއާނުގެ  ުހުކުރ ަނމުާދަގިއ ިކެޔުވްނ.
. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި  !  "  #  $  %  &  '   ]ކޮންމެ ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ

,    +  *  )  (   Z   ިއެބަހީ ޖުމްޢަތު ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައ
[ba`Z  ީމުނާފިޤޫން ސޫރަތް، ނުވަތަ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި  އެބަހ [  q  p  o

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1

  رواه مسلم وابن ماجه. )2

  رواه اجلماعة إالّ بن ماجه. )3
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rZ   ި4 5 6  7 ] އެބަހީ އަޢުލާ ސޫރަތް، އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައZ   ުއެބަހީ ޣާޝިޔަތ
. އެއީ  . rرسول اهللا އެކަން ސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ   ގެ ކިބައިން ސާބިތުވާތީއެވެ

ުހުކުރ ަނމުާދގެ ަފުހ ަރުކަޢަތްށ ުނަވަތ ފުަހ ަރުކަޢުތްނ ަބަޔަކްށ ަލްއަވިއިލ ީމހާ ަކްނަތްއ ކުަރްނޖެހޭ 
ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ހުކުރު ނަމާދުގެ ފަހު ރަކުޢަތް ލިބިއްޖެ މީހާއަށް ހުކުރު  ޮގތް.

. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ އިމާމުމީހާ ސަލާމްދިނުމުން ތެދުވެ، ފާއިތުވީ ނަމާދު ލި ބިއްޖެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ފަހެ ރަކުޢަތްކުރުމެވެ من أَدرك ركْعةً من الْجمعة فَقَد أَدركَها "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

) ލިބިއްޖެ މީހާ މާނައީ: "ހުކުރު ނަމާދުން އެ )1("ولْيضف إِلَيها أُخرى އް ރަކުޢަތް (ފަހު ރަކުޢަތް
. އަދި އެރަކުޢަތަށް އެހެން  . ފަހެ އޭނާއަށް ހުކުރު ނަމާދު ލިބިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ ދަންނައެވެ
." ދެންފަހެ ރަކުޢަތަކަށް ވުރެ މަދުން  ) އޭނާ އިތުރުކުރާހުށިކަމެވެ ރަކުޢަތެއް (ފާއިތުވީ ރަކުޢަތް

. ޖުމްހޫ ރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި އޭނާއަށް ހުކުރު ނަމާދު ލިބިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ
. ދެން އޭނާ ކުރަން ޖެހޭނީ މެންދުރު ނަމާދެވެ.   ފާއިތުވެއްޖެއެވެ

ފަހެ ހުކުރު ނަމާދުގެ ފަހުން ހަތަރު  ަފުހްނ ުސްނަނތުްކުރްނ. ،ުހުކުރ ަނމުާދގެ ުކރިްނާނިއ
.ރަކުޢަތް ނުވަތަ ދެރަކުޢަތްކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެ   -  رمحه اهللا - شيخ اإلسالم ابن تيمية  ވެ

. އަދި  . "ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު މިސްކިތުގައި ސުންނަތްކުރާނަމަ، ހަތަރު ރަކުޢަތް ކުރާށެވެ ވިދާޅުވިއެވެ
".   )2(ގޭގައި ކުރާނަމަ ދެރަކުޢަތްކުރާށެވެ

.  ، r رسول اهللاފަހެ  ދެންފަހެ ހުކުރު ނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތްކުރުމާ މެދު ދަންނައެވެ
. އަދި  ،ހުކުރު ނަމާދު ބަންގިއަށް ފަހު ހުކުރު ނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތެއް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ

  އެއްވެސް ބޭކަލަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެކަން ރިވާކުރައްވާފައެއް ނުމެވޭމެއެވެ.
ލޭގެފާނުގެ ފަހެ ހުކުރުނަމާދު ބަންގިއަށް ފަހު، ސުންނަތެއް ކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ޚުދު އެކަ

. އަދި ، އަމިއްލަ ނަފްސުފުޅަށްވެސް އަދި އެއްވެސް އަޞްޙާބުބޭކަލަކަށްވެސް، އެކަލޭގެފާނު ނުދެއްވައެވެ
އެކަލޭގެފާނު ޚުޠުބާ ދެއްވަން ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ކޮޓަރިކޮޅުގައިވެސް، ސުންނަތެއް 

 . ދި އެކަލޭގެފާނުގެ އެއްވެސް އަކުރެއްވިކަން، އެއްވެސް ބޭކަލަކު ރިވާކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ
ބަސްފުޅަކުން، ހުކުރު ނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތްކުރާނެ ވަގުތެއް، އަދި ސުންނަތްކުރާނެ މިންވަރެއް 
! އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުވަނީ ވަގުތާއި، މިންވަރު  . އަދިކިއެއްތަ ބަޔާންކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ

                                                           
  وابن ماجه والدارقطين وصححه األلباين. رواه النسائي )1

  .املستدرك على فتاوى ابن تيمية.مجع: ابن قاسم )2
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ރަށް އަންނަމީހާއަށް ސުންނަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅުއްވުމަކާ ނުލައި، ހުކުރު ދުވަހު ހުކު
. އެބޭކަލުން  . އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ކިބައިންވެސް ސާބިތުވެގެންވަނީ މިގޮތަށެވެ ތަރުޙީބުދެއްވާފައެވެ

ވަޑައިގެންނެވީއްސުރެ، އެބޭކަލުންނަށް  ހުކުރު ދުވަހު މިސްކިތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު، ވެދެ
. ފަހެ ބައެއް ބޭކަލުން ދިހަ  ފަސޭހަވެވަޑައިގަތް މިންވަރަކަށް ސުންނަތްކުރައްވަތެވެ

. އަދި ބައެއް ބޭކަލުން އަށް  . އަދި ބައެއް ބޭކަލުން ބާރަ ރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ ރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ
. އެހެންކަމުން ހުކުރު  . އަދި ބައެއް ބޭކަލުން އެއަށްވުރެ މަދުންވެސް ކުރައްވަތެވެ ރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ

ރިން ސުންނަތެއް ކުރުމަށް ވަޤުތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ސުންނަތްކުރުމަށް ވަކި ނަމާދުގެ ކު
. އެހެނީ  ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

ތަ ޢަމަލުފުޅަކުންނެވެ. ގެ ބަސްފުޅަކުން ނުވަ rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން އެފަދަ ކަމެއް ސާބިތުވާނީ 
އަދި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅަކުންވެސް، އަދި 

".   ޢަމަލުފުޅަކުންވެސް، ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ
  

  ީޢުދުދަވހާ ެއްއުދަވެހްއަގިއ ަޖމާުވން  ،ުހުކުރުދަވހާއި 
ދުކުރި މީހުންގެ ކިބައިން ހުކުރު ފަހެ ހުކުރުދުވަހާއި، ޢީދުދުވަސް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޢީދު ނަމާ

. ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު އަރުޤަމުގެ ކިބައިން هللا މާތް ނަމާދުގެ ވާޖިބުކަން ކެނޑޭނެއެވެ
" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ) ޢީދު ނަމާދު ( rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ ހުކުރު ދުވަހެއްގައި
. ދެން ހުކުރު ނަމާދު މާފުކުރެއްވި . ފަހެ ކުރެއްވިއެވެ .އެވެ "ހުކުރު ނަމާދުކުރަން  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

".   )1(އެދޭ މީހަކު ހުކުރު ނަމާދުކުރާ ހުށިކަމެވެ

. ފަހެ އޭނާ މެންދުރު  ދެންފަހެ ޢީދުނަމާދުކޮށްފައި، ހުކުރުކުރަން ބޭނުންނުވާމީހާ ދަންނައެވެ
 . . ވާޖިބެއް ނޫނެވެ ބުނު هللا ޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވިهللا ފަހެ މާތްނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބެވެ

. ފިޠުރުޢީދު ދުވަހެއް، ހުކުރު ދުވަހަކާ ދިމާވުމުން އެކަލޭގެފާނު  ޒުބައިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ފަހެ ހެނދުނު އެކަލޭގެފާނު (ޢީދު ނަމާދުގެ)  . "މިއީ އެއް ދުވަހެއްގައި ޖަމާވި ދެޢީދެވެ ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި ޢަޞުރު ނަމާދުކޮ ށްފުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު އިތުރު ނަމާދެއް ދެރަކުޢަތް ކުރެއްވިއެވެ
".   )2(ނުކުރައްވައެވެ

                                                           
  وابن ماجه وقال األلباين صحيح بشواهده. والنسائي رواه أمحد وأبو داود )1

  وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة. رواه الطّرباين يف األوسط )2
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  ީޢުދ ަނމާދު 
. ފަހެ އެނަމާދަކީ ސުންނަތްކަން  އެބަހީ އަޟުޙާޢީދު ނަމާދާއި، ފިޠުރުޢީދު ނަމާދެވެ

.    ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ްނ.ީޢުދ ަނމަާދްށ ފްެނެވުރމާިއ، ުހަވނުދލުމާިއ، ައުތަގިއވާ ެއްނެމރީިތ ހުެދްނލު 

. "ދެޢީދުގައި އަހުރެމެންނަށް  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޙަސަނުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ލިބުނު އެންމެ ރީތި ހެދުމެއް ލުމަށާއި،  އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު އެންމެ މޮޅު ހުވަނދެއް ލުމަށާއި، 

އަހުރެމެންނަށް  rرسول اهللا އަޟުޙިޔާ ކަތިލުމަށް  އަދި އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު އެންމެ އަގުބޮޑު
".   )1(އަމުރުކުރެއްވިއެވެ

ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހު ޢީދު ނަމާދަށް  ިފުޠުރ ީޢުދ ުދަވުހ ީޢުދ ަނމަާދްށ ިނުކުތުމގެ ުކިރްނ ެކުއްނ.
. އަދި އަ ޟުޙާ ނިކުތުމުގެ ކުރިން އޮނަހިރި ޢަދަދުން ކަދުރުކޮޅެއް ކައިލުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

ޢީދު ދުވަހު ޢީދު ނަމާދުގެ ފަހަށް އަޟުޙިޔާއެއް ވާނަމަ، އެއިން ކެއުމަށްޓަކައި ކެއުން ލަސްކުރުން 
  މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ.

އެބަހީ ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މައިދާނަށް  މަުޞްއލަާއްށ ިނުކތްުނ.
. އެންމެ ފަހަރަކު މެނުވީ ޢީދު ނަމާދުކުރައްވާފައިވަނީ  ،މުޅިންވެސް rرسول اهللا  ،ނިކުތުމެވެ

  މުޞައްލާގައެވެ.
ފަހެ އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިން ޢީދު ދުވަހު  ުކޑުަކިދްނ މަުޞްއލަާއްށ ިނުކތްުނ. ،ައްނހުެންނާނިއ

. އަދި ޙައިޟުވެރި އަންހެނުންވެސް  މުޞައްލާއަށް ނިކުތުމަކީ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ
.މިނިކުތުމުގައި ޝާމިލު މުސްލިމުންގެ ދުޢާގައި އެކަނބަލުން  ،އެއީ ހެޔޮ ކަންތައްތަކާއި ވެގެންވެއެވެ
. . ޝާމިލުވުމަށްޓަކައެވެ އެކަމަކު  އެބަހީ ޢިދުނަމާދުގެ ޚުޠުބާ އަޑުއަހައި އެއިން ޢިބުރަތް ލިބިގަތުމަށެވެ

. އަދި ޢީ ދު ނަމާދަކުވެސް ޙައިޟުވެރި އަންހެނުން ތިބޭނީ ޢީދު ނަމާދުކުރާ ތަނާ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައެވެ
.   އެކަނބަލުންނަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ

ފަހެ ޖުމްހޫރު  ީޢުދ ަނމުާދްނ ެއނުބރި ައްނަނ ަމގު ަތފުާތުކުރްނ. ،ީޢުދ ަނމަާދްށ ާދ ަމގާިއ
ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި، ޢީދު ނަމާދަށް ދާ މަގުނޫން އެހެން މަގަކުން އެނބުރި އައުން މުސްތަޙައްބު 

  .ވެގެންވެއެވެ
                                                           

  رواه احلاكم وفيه إسحاق بن بزرج, ضعفه األزدي ووثّقه ابن حبان. )1
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. އެބަހީ އިރު  ީޢުދ ަނމުާދގެ ަވގުުތ. ޢީދު ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތެވެ
. ވިދާޅުވިއެވެ.  - رمحه اهللا - އިމާމު އިބުނު ޤުދާމާ  ލޮންސިއެއްގެ މިންވަރަށް އަރާ ވަގުތެވެ

. އެއީ އަޟުޙިޔާ ކަތިލުމަށް  އޮންނަ "އަޟުޙާޢީދު ނަމާދު އިސްކޮށްލުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
ވަގުތު ތަނަވަސްކުރުމަށެވެ. އަދި ފިޠުރުޢީދު ނަމާދު ލަސްކޮށްލުންވެސް މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. 
. އަދި މިކަމާ މެދު އެއްވެސް  އެއީ ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރުމަށް އޮންނަ ވަގުތު ތަނަވަސްކުރުމަށެވެ

."ޢިލްމުވެރިއަކު ޚިލާފުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އަހުރެންނަށް އެނގިފަ   )1(އެއް ނުވެއެވެ
ވިދާޅުވިއެވެ.  -  رمحه اهللا - عالّمة ابن القيم  ީޢުދ ަނމަާދްށ ަބްނިގ ޮގުވމާއި ަޤަމތްިދުނމާ މުެދ.

الصالَةُ  އަދި  ،ބަންގިއަކާއި ޤަމަތަކާ ނުލައި ،މުޞައްލާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު rرسول اهللا "
. އަދި ސުންނަތްވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް އެއިން އޭ ވިދާޅުވުމެއް ނެތި ނަމާދު ފައްޓަވަ جاَمعةٌ އެވެ

".   )2(އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމެވެ
. ފުރަތަމަ  ީޢުދ ަނމުާދގެ ެދ ަރުކަޢުތަގިއ ަތުކީބުރ ިކުޔްނ. ފަހެ ޢީދު ނަމާދުގައިވަނީ ދެރަކުޢަތެވެ

ތެދުވަމުން ކިޔާ  ރަކުޢަތުގައި ހަށަންބަން ތަކުބީރަށް ފަހު ހަތް ތަކުބީރު ކިޔުމާއި، ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި
. އަދި ހަނދާންނެތިގެން  ތަކުބީރާ ނުލައި، ފަސް ތަކުބީރު ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

  ކުށުސަޖިދަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ،ތަކުބީރުތައް ނުކިއުނުނަމަ
. އެކަން  ގެ ކިބައިން  rرسول اهللا ދެން ކޮންމެ ތަކުބީރަކަށް ދެއަތް އުފުލުން ދަންނައެވެ

. އެކަމަކު ޢުމަރުގެފާނާއިސާބިތުވެގެ ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ޢަބްދު ،އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ،ން ނުވެއެވެ
. ދެން ދެތަކުބީރުގެ ދެމެދުގައި  ކިބައިން، އެދެބޭކަލުން އެކަންކުރެއްވި ކަމަށް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

 . އްޞަ ޒިކުރެއް އެތާނގައި ކިޔުމަށް ޚާ ،ގެ ކިބައިން rرسول اهللا އެއްޗެއް ކިޔުން ދަންނައެވެ
.   ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
ޢީދު ނަމާދުގެ ކުރިންވެސް އަދި  ަފުހްނ ުސްނަނތުްކުރމާ މުެދ. ،ީޢުދ ަނމުާދގެ ުކރިްނާނިއ

. rرسول اهللا ފަހުންވެސް  ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ސުންނަތެއް ކުރެއްވިކަން ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ
. "ޢީދު ދުވަހު (ޢީދު  ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިންهللا ޢަބްދު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ރިވާވެގެންވެއެވެ

 ( ) ދެރަކުޢަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.  rرسول اهللا ނަމާދަށް . ދެން (ޢީދު ނަމާދުގެ ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ

                                                           
  .بن قدامةالاملغين  )1
  البن القيم." زاد املعاد يف هدي خري العباد" )2
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އަދި އެދެރަކުއަތުގެ ކުރިންވެސް، އަދި ފަހުންވެސް، އެކަލޭގެފާނު އެއްވެސް ސުންނަތެއް 
."ނުކުރައްވައެ   )1(ވެ

ފިރިހެނުންނާއި، އަންހެނުންނާއި،  ީޢުދ ަނމުާދ ެއަބެއްއގެ ިކަބިއްނ ަޞްއަޙެވގްެނވާ ީމުހްނ.
ކުޑަކުދިންނާއި، ދަތުރުވެރިންނާއި، ރަށުގައި ޤާއިމުވެ ތިބޭ މީހުންންގެ ކިބައިން ޢީދު ނަމާދު 

. ވެވިއްޖެނަމަ، ގޭގައި އަދި އަންހެނުންނަށް ޢީދު ނަމާދަށް ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުނު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
.   ޢީދު ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

. އަދި ޚުޠުބާ  ީޢުދ ަނމުާދގެ ޚުޠުބާ. ޢީދު ނަމާދަށް ފަހުގައި ޚުޠުބާ ދިނުމަކީ ސުންނަތެކެވެ
.   އަޑުއެހުމަކީވެސް ސުންނަތެކެވެ

. އެކަލޭގެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ފާނު ބުނު ސާއިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އަހުރެން  . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ އާ އެކު، ޢީދު ނަމާދަށް ޙާޟިރުވީމެވެ

.ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެ ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު،  "ތިމަންކަލޭގެފާނު ޚުޠުބާ  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. . ފަހެ ޚުޠުބާ އަޑުއަހަން އެދޭ މީހަކު އިށީނދެ އިންނަހުށިކަމެވެ އަދި ދާން އެދޭ މީހަކު  ދެއްވާނަމެވެ

".   )2(ދާހުށިކަމެވެ

ފަހެ ޢީދު ނަމާދުގައި ދެޚުޠުބާ ކިޔުމާއި އަދި ދެޚުޠުބާގެ ދެމެދުގައި އިށީނުމާ ބެހޭގޮތުން 
. ޢީދު ނަމާދުގައި  ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ރިވާޔަތެއް ޟަޢީފެވެ. އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ

.ދެޚުޠުބާ ކިޔުން ސާބިތުވެގެން ނު   ވެއެވެ
   Z!"  #  $  ]ފަހެ ޢީދު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި  ީޢުދ ަނމުާދަގިއ ިކެޔުވްނ.

ޤަމަރު ސޫރަތް  އެބަހީ �Z|{~]އެބަހީ ޤާފު ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި 
އެބަހީ އަޢުލާ ސޫރަތް  r  q  p  oZ ] ކިޔެވުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި 

އެބަހީ ޣާޝިޔަތު ސޫރަތް ކިޔެވުންވެސް  4Z  5  6  7] ދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި އަ
  ސާބިތުވެގެންވެއެވެ.

. " ީޢުދ ުދަވުހ ެއަކުކ ައެނަކަކްށ ަތުހިނާޔިކުޔްނ. رسول اهللا ޖުބައިރު ބުނު ނުފައިރު ވިދާޅުވިއެވެ
r  ުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެއް ބޭކަލަކު އަނެއް ބޭކަލަކާ ބައްދަލުވާ ހިނދ"قَتاُهللا لَب منا ومكُنم" 

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه األلباين. )2
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) ޤަބޫލުކުރައްވާށިއެވެ!" މިފަދައިން هللا "މާތް އަހުރެމެންނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން (ހެޔޮޢަމަލުތައް
".   )1(ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ

ފަހެ ޢީދުގެ ދުވަސްތަކުގައި  .)ޮބޑަުތކުބީުރ ކިުޔން (ެދޢީުދގެ ުދަވްސަތުކަގިއ ަތުކީބުރ ިކުޔްނ 
.ތަ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހު ތަކުބީރު ކިޔާނީ ނަމާދަށް ގެއިން ނިކުތީއްސުރެ،  ކުބީރު ކިޔުމަކީ ސުންނަތެކެވެ

. އަދި އަޟުޙާ ޢީދުގެ ތަކުބީރު ކިޔާނީ ޙައްޖު ދުވަހުގެ ފަތިސް  ޢީދު ނަމާދު ފެށިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ
ޙައްޖު މަހުގެ ތޭރަވަނަ ދުވަހުގެ) ނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ، އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ (

.   ޢަޞުރު ނަމާދާ ހަމައަށެވެ
. ފަހެ ތަކުބީރު ކިޔާނީ ހަމައެކަނި ނަމާދަށް  ތަކުބީރު ކިޔަން ޖެހޭ މަޙައްލުތައް ދަންނައެވެ
! އަޞްޙާބުބޭކަލުން ގޭގައާއި، މަގު މަތީގައާއި، ބާޒާރުގައި ތަކުބީރު  . އަދިކިއެއްތަ ފަހުގައެއް ނޫނެވެ

. އަދި އިމާމުމީހާ ތަކުބީރު ކިއުމުން މައުމޫމުން ތަކުބީރު ކިޔާކަށް އެއްވެސް ވިދާޅުވާ ކަމު ގައިވިއެވެ
.   ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

. މާތް ބުނު މަސްޢޫދުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ތަކުބީރުގެ ކަލިމަތައް ދަންނައެވެ
އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވާ  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގައި

 . "އެންމެބޮޑީ  )2("دمحالْ ِهللاو ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللاو ،اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ ،ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا"ކަމުގައިވިއެވެ
. އެންމެބޮޑީ هللا . هللاއެވެ ލާހަކު މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިهللاއެވެ

. އަދި އެންމެބޮޑީ  . އެންމެބޮޑީ هللاނުވެއެވެ . އަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ هللاއެވެ އެވެ
." އަދި هللا  "دمحالْ ِهللاو ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللاو ،اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ ،ربكْأَ اُهللا، ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا"އަށެވެ

.هللا މިގޮތަށްވެސް ޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )3(ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން ތަކުބީރު ވިދާޅުވާ هللا ޢަބްދު ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . "ބޮޑުވެގެންވާ  )4("دمحالْ ِهللاو ربكْأَ اُهللا ،لُّجأَو ربكْأَ اُهللا ،اريبِكَ ربكْأَ اُهللا ،اريبِكَ ربكْأَ "اُهللاކަމުގައިވިއެވެ
. ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެ ބޮޑީهللاބޮޑުވުމަކުން އެންމެ ބޮޑީ . އެންމެ ބޮޑީ هللاއެވެ އެވެ. هللاއެވެ
. އެންމެ ބޮޑީ هللاއަދި އެންމެ އަރަހުށީ  . هللاއެވެ އަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެވެ

                                                           
  ظ يف الفتح واملنذري يف الترغيب والترهيب وصححه األلباين.ذكره احلاف )1

  .إرواء الغليلوصححه األلباين يف  أخرجه ابن أيب شيبة )2
  .إرواء الغليلوالبيهقي وصححه األلباين يف  رواه ابن أيب شيبة )3
  .إرواء الغليلوصححه األلباين يف  رواه ابن أيب شيبة )4
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." هللا . އެކަލޭގެފާނު هللا އަދި މާތްއަށެވެ ރުއްސުންލެއްވި ސަލްމާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . . ތިޔަބައިމީހުން ތަކުބީރު ކިޔާށެވެ   )1("اريبِكَ ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا"ވިދާޅުވިއެވެ

  

  ުޙުކމަްތއް ަބެއްއ މްިސިކތްަތކާ ެބހޭ 
ސުންލެއްވި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ކިބައިން ރުއްهللا މާތް މްިސިކތް ިބާނުކުރުމގެ މާތްަކްނ.

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . ގެ هللاމާނައީ: " )2("الْجنة يلَه مثْلَه ف ، بنى اُهللابِه وجه اِهللا ييبتغ من بنى مسجِدا"އަޑުއެއްސެވީމެވެ

) މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ.  ވަޖުހުފުޅަށް އެދިގެން (އެބަހީ އިޚުލާޞްތެރިވެގެންވާ ޙާލު
."هللا    ސުވަރުގޭގައި އޭނާއަށްޓަކައި އެފަދަ ތަނެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެއެވެ

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތްފަހެ  ުދޢާުކުރްނ. ،މްިސިކތާ ިދމާައްށ ުކިރމިަތލާ ިހނދު 
. ޢަ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ނަމާދަށް  rرسول اهللا އްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 .  يفا، ورون ينِساَل يفا ورون يبِلْقَ يف لْعاج مهللَّاَ"ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ
سمعي نورا، وفي برِصي نورا، ومفَ نوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يمنِيي نورا، وعن ماَشلي نورا، ومن 
ا، رون يل لْعاجا، ورون يل مظّعا، ورون يل مظعأَا، ورون يِسفْن يف لْعاجا، ورون يفلْخ نما، ورون يمماَأَ
واجنِلْعي نوللَّا، اَرهأَ معنِطي نورا، واجلْع في عبِصي نورا، وفلَ يحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شرِعي 
نورا، وفي برِشي نو3("ار(  : ! މިއަޅާގެ ހިތުގައި މާނައީ ނޫރެއް "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި މިއަޅާގެ އެހުމުގައި (ކަންފަތުގައި)  ! އަދި މިއަޅާގެ ދުލުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ މަތިން  ) ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ! އަދި މިއަޅާގެ ފެނުމުގައި (ލޮލުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާގެ ތިރިން ނޫރެއް ލައްވާނދޭ ! އަދި މިއަޅާގެ ކަނާތްފަރާތުން ނޫރެއް ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ވެ
! އަދި މިއަޅާގެ ކުރިމަތިން ނޫރެއް  ! އަދި މިއަޅާގެ ވާތްފަރާތުން ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ ނަފްސުގައި ނޫރެއް  ! އަދި މިއަޅާގެ ފަހަތުން ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް  ލައްވާނދޭވެ އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާ ނޫރެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!  ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ބޮޑުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

                                                           
  .لرزاق بسند صحيحأخرجه عبد اقال الشوكاين  )1
  والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. رواه أمحد )2

  رواه البخاري ومسلم. )3
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! އަދި މިއަޅާގެ ގޮހޮރުގައި  ! މިއަޅާއަށް ނޫރެއް ދެއްވާނދޭވެ އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި މިއަޅާގެ ލޭގައި ނޫރެއް ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ! އަދި މިއަޅާގެ މަހުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާގެ ހަމުގައި ނޫރެއް  ! އަދި މިއަޅާގެ އިސްތަށީގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ލައްވާނދޭވެ
  ލައްވާނދޭވެ!"

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްފަހެ  ިނުކްނަނމްުނ ުދޢާކުުރްނ. ،މްިސިކަތްށ ަވްނަނުމްނާނިއ
. ފާ . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ މިސްކިތަށް  rرسول اهللا ޠިމަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. اللَّهم  ،والسالَم علَى رسولِ اِهللا بِسمِ اِهللا" ވެދެވަޑައިގަންނަވަމުން މިފަދައިން ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ
ل روبِ ياغْفيذُن ل حافْتيو حر ابوأَبكتއަދި هللاމާނައީ: " )1("م . ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވަންނަމެވެ
! މިއަޅާގެ ފާފަތައް هللا  . އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ސަލާމް ހުއްޓެވެ

! އަދި އިބަ މިއަޅާއަށް ފުއްސަވައި ގެ ރަޙުމަތުގެ ދޮރުކޮޅުތައް މިއަޅާއަށްޓަކައި هللاދެއްވާނދޭވެ
  އިދެއްވާނދޭވެ!"ހުޅުއްވަ

. "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު މިސްކިތުން ނިކުންނަ  حديث rرسول اهللا އަދި  ކުރެއްވިއެވެ
 . އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި މާނައީ: " )2("أَسأَلُك من فَضلك ياللَّهم إِنِّ"ހިނދު މިފަދައިން ކިޔާހުށިކަމެވެ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަރަ ސްކަލާނގެ ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން ދެއްވުމަށް އެދި ރަސްކަލާކޮ
".   ދަންނަވަމެވެ

. حديث rرسول اهللا ފަހެ  .)މްިސިކތު ުސްނަނތް (ަތޙިްއަޔުތލް މްަސިޖުދ  إِذَا دخلَ "ކުރެއްވިއެވެ
ّلصى يتح سلجفَالَ ي جِدسالْم كُمدأَحنِ ييتكْعމީހަކު މިސްކިތަށް  މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ )3("ر

".   ވަންނަ ހިނދު ދެރަކުޢަތް ކޮށްފުމަށް ދާންދެން ނުއިށީންނަ ހުށިކަމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا މާތް މްިސިކުތަގިއ ީމުރވްަސުދްއުވްނ. ،މްިސިކތް ޠާހިުރކުުރމާިއ

. "މީހުން ދިރިއުޅޭ އަވަށްތަ ކުގައި މިސްކިތްތައް ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
رسول ދުއްވުމަށް  ބިނާކުރުމަށާއި، އެމިސްކިތްތައް ސާފުޠާހިރުކުރުމަށާއި، އެމިސްކިތްތަކުގައި މީރުވަސް

." rاهللا    )4(އަމުރުކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  رواه ابن ماجه وصححه األلباين. )1

  وابن ماجه. رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )2

  رواه اجلماعة. )3

  اين.وابن ماجه وابن حباّن وصححه األلب رواه أمحد وأبو داود والترمذي )4



 .ޞާ ާތުބްއަޞާލުތެގ ުޚލާ ކި ުހްއަދެއްއެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކމެެކެވ 
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މްިސިކުތަގިއ ަގެނިވްއުކްނ  ،ގްެއިލަފިއވާ ަތކިެތ ޯހުދަމްށ މްިސިކުތަގިއ ިއުޢލުާނުކުރމާިއ
. rرسول اهللا ހެ ފަ ަމުކޫރަހެވގެްނުވްނ.  :الْمسجِد فَلْيقُلْ يمن سمع رجالً ينشد ضالَّةً ف" ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

އޭނާ ގެއްލިގެން އުޅޭ  ،މާނައީ: "މިސްކިތުގައި މީހަކު )1("علَيك فَإِنَّ الْمساجِد لَم تبن لهذَا الَ ردها اُهللا
.  އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ޢިޢުލާނުކުރާ ތިބާއަށް އޭތި ރައްދު هللا އަޑުއިވިއްޖެ މީހާ އޭނާއަށް ބުނާހުށިކަމެވެ

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިސްކިތްތައް ބިނާކުރެވިފައިވަނީ އެފަދަ ކަންތައްތަކަށްޓަކައެއް  ނުކުރައްވާށިއެވެ
." އަދިވެސް  .  rرسول اهللا ނޫނެވެ الَ  :الْمسجِد فَقُولُوا يتاع فإِذَا رأَيتم من يبِيع أَو يب"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ: "މިސްކިތުގައި ވިއްކާ ނުވަތަ ގަނެ އުޅޭ މީހަކު ތިޔަބައިމީހުންނަށް  )2("تجارتك أَربح اُهللا
. ތިބާގެ ވިޔަފާރީގައި  ) ބުނާހުށިކަމެވެ ފައިދާ هللا ފެނިއްޖެނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން (އޭނާއަށް

".   ނުލައްވާށިއެވެ
. rرسول اهللا ފަހެ  ިއ ައޑަުގަދުނުކުރްނ.މްިސިކުތގަ  أَالَ إِنَّ كُلَّكُم مناجٍ ربه فَالَ " ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ضٍ فعلَى بع كُمضعب فَعرالَ يا وضعب كُمضعب نيذؤيي اَءةرތިޔަބައިމީހުން  )3("الْق . މާނައީ: "ދަންނައެވެ
. ފަހެ ކުރެ ކޮންމެ މީހަކީ (ނަމާދު ) އޭނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ސިއްރު ވާހަކަދައްކާ މީހެކެވެ ގައި

. އަދި އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް  ތިޔަބައިމީހުން، އެކަކު އަނެކަކަށް އުނދަގޫ ނުކުރާހުށިކަމެވެ
." ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި، އަޑު ނުއުފުލާ   ހުށިކަމެވެ
ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ުވްނ.ިނުދްނ ުހްއަދެވގެން  ،މްިސިކުތަގިއ ެކިއްނުބިއމާިއ

" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ގެ ޒަމާނުގައި  rرسول اهللا މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
". . އަދި ޤައިލޫލާވެސް ކުރަމުއެވެ هللا އަދި މާތް )4(މިސްކިތުގައި އަހުރެމެން ނިދައި ހަދަމުއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  ބުނު ޙާރިޘުގެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
." rرسول اهللا "   )5(ގެ ޒަމާނުގައި މިސްކިތުގައި އަހުރެމެން ރޮށްޓާއި އެއްގަމު މަސް ކައި ހަދަމުއެވެ

. rرسول اهللا ފަހެ  މްިސިކުތަގިއ ެދައތް ަމަހިއަލިއެގްނ ިއުންނ. إِذَا توضأَ " ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
:  )6("صالَة يفَالَ يشبكَن بين أَصابِعه فَإِنه ف ،م فَأَحسن وضوَءه ثُم خرج عامدا إِلَى الْمسجِدأَحدكُ މާނައީ

                                                           
  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. )1

  وصححه األلباين. رواه الترمذي والدارمي )2

  رواه أبو داود والنسائي والبيهقي واحلاكم وصححه على شرط الشيخني وصححه األلباين. )3

  ން ނިދައިލުމެވެ.)(ޤައިލޫލާކުރުމަކީ މެންދުރުވުމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިرواه أمحد وابن ماجه وصححه األلباين.   )4

  رواه ابن ماجه وصححه األلباين. )5

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه األلباين. )6
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"ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް ދެން ނަމާދުކުރުމުގެ ގަސްތުގައި މިސްކިތަށް 
އޭނާ އެއް އަތުގެ އިނގިލިތައް އަނެއް އަތުގެ އިނގިލިތަކުގެ ތެރެއަށް ދިއުމަށް ނިކުންނަ ހިނދު، ފަހެ 

". . އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ އެހުރީ ނަމާދުގައެވެ   މަހައިލައިގެން ނުހުންނަ ހުށިކަމެވެ
ފަހެ އިމާމު މީހާއަށާއި، އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ  މްިސިކުތގެ ެދަތނުބގެ ެދެމުދަގިއ ަނމުާދުކުރްނ.

.މީހާއަށް ދެ ދެންފަހެ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ  ތަނބުގެ ދެމެދުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
މައުމޫމުން ދެތަނބުގެ ދެމެދުގައި ސަފުހެދުމަކީ މަކުރޫހަވެގެންވާ  ،އިރު މިސްކިތުގައި ޖާގަ އޮންނަ ޙާލު

. އެކަމަކު މިސްކިތުގައި އެތަން ފިޔަވައި ޖާގައެއް ނެތްނަމަ، މައްސަ . މުޢާވިޔަތު ކަމެކެވެ ލައެއް ނެތެވެ
" . . ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ ގެ  rرسول اهللا ބުނު ޤުއްރާ އޭނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ

".    )1(ޒަމާނުގައި ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި ސަފުހެދުން އަހުރެމެންނަށް މަނާކުރެވިގެންވިއެވެ
. ޚުލާޞާކޮ كتاَب الصالَةފަހެ މިހައިހިސާބުން  ފަހެ މިފޮތް  ِهللا احلَمد واملنة.وށް ނިމުނީއެވެ

އެކަށައަޅައިލުމުގައި އަޅުގަނޑު ބެލީ، ޢާއްމުންނަށް ކިޔައިލަން ފަސޭހަވާ ގޮތަށް، ފޮތް 
. އަދި އެމީހުންގެ ހިތްތަކަށް އޮޅުންނާރާ ގޮތަށް މައްސަލަތަކުގެ އިޚުތިލާފުތައް  އެކުލަވައިލުމަށެވެ

.  ދޫކޮށްލައި، ރާޖިޙުގޮތް ފަހެ މައުޟޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލު ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ބަޔާންކުރުމަށެވެ
. އެހެނީ މިފޮތުގައި އަޅުގަނޑު  كتاَب الصالَةކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އަޞްލު  ބެއްލެވުން އެދެމެވެ

. އަޅަމެން هللا މާތްދުޢާއަކީ،  މައުޟޫޢުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ހަމަ ކިރިޔާ ފުދެލާ ވަރަށެވެ
! އަދި ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވުމެއެންމެންނަށް، ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ޢަމަލެއް  ވެ

  إِنه سميع مجِيب.ވެ! ދެއްވުމެޚާއްޞަކޮށް ނަމާދު، ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު 
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